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ABSTRACT	
 

Title: “Sport is the men’s world” - a quantitative content analysis about the gender 
representation in Hallandsposten’s sports pages during april and october 2014. 

 
Authors:  Martin Laanemets & Maria Narevik 
 
Tutor:  Ronny Severinsson 
 
Examiner:  Ebba Sundin 
 
Semester:  Spring 2016 
 
Number of 
words:  13 249 
 
Aim:  This study aims to examine how the local newspaper Hallandsposten in Sweden 

portrays male and female ahtletes in the sport pages during april and october 2014. 
 
Questions: 

Is the gender-representation in Hallandsposten dominated by men? 
 

• How does the gender-representation look like among male and female athletes in 
Hallandsposten? 

• How does the representation look like among elite- and width-sports? 
• How is the relation between space and gender? 
• How is the relation between space and varoius types of sport? 
• Is the current distribution focusing on the athletes accomplishments or their personal 

life?  
 
Theory:  Our theoretical starting point is the idea of gender where men is the norm and 

women are marginalized. We base our study on theories of masculinity, framing 
and gender power order. 

 
Method:  We perfomed a quantitative analysis where we counted all of the sports articles 

in Hallandsposten with a local aspect during april and october 2014. Furthermore 
we selected articles that was analysed to the content analysis where the main 
purpose was to explain and give examples on how both genders are being 
portayed. 

 
Results:  The quantitative study showed that 77,9 percent of the articles were about men. 

It’s a clear domination of male athletes and we could see a few patterns in how 
female athletes were trivialized and how the accomplishments is not as important 
as the male’s. 

 
Keywords:  gender, Hallandsposten, framing, agenda theory, sports 
 
 



 
ABSTRAKT	

 
Titel:  “Sport är männens värld” En kvantitativ studie om genusrepresentation bland 

Hallandspostens sportartiklar under april och oktober 2014. 
 
Författare:  Martin Laanemets & Maria Narevik 
 
Handledare: Ronny Severinsson 
 
Examinator: Ebba Sundin 
 
Termin:  Vårterminen 2016 
 
Antal ord:  13 249 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka hur lokaltidningen Hallandsposten 

representerar manliga och kvinnliga sportsutövare i sportsidorna under april och 
oktober 2016.  

 
Frågeställning:  

Är Hallandspostens sportrapportering mansdominerad? 
  

• Hur ser könsfördelningen ut i Hallandspostens sportsidor? 
• Hur ser fördelningen ut mellan elit- och breddidrott? 
• Hur ser relationen mellan utrymme och genus ut? 
• Hur ser relationen mellan utrymme och sportgren ut? 
• Hur ser fördelningen gällande fokus på prestation och privatliv ut? 

 
 

Teori:   Den teoretiska utgångspunkten utgår från idén om att mannen är norm och 
kvinnan den avvikande. Vi har bland annat använt oss av teoretiska 
utgångspunkter som maskulinitet, framing och dagordningsteorin. 

 
Metod:  En kvantitativ undersökning genomfördes där antalet sportartiklar i 

Hallandsposten under månaderna april och oktober 2014 räknades. Vidare 
analyserades artiklarna med syftet att representera hur män och kvinnor 
representeras i artiklarna.  

 
Resultat:  Den kvantitativa undersökningen visade att 78 % av artiklarna i april respektive 

85 % i oktober handlade hade en manlig huvudperson. Resultatet visade på tydlig 
dominans hos den manliga representationen, kvinnliga representationen var inte 
alls lika stor som männens.  

 
Nyckelord:  genus, Hallandsposten, framing, dagordningsteorin, sport 
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1.0	Introduktion																					 	

I sportjournalistiken värld strävar medierna efter en så stor jämlikhet som möjligt på 

redaktionerna. Allt fler kvinnor syns i TV, radio och tidningar - något som förr i tiden upplevdes 

som kontroversiellt i det svenska samhället och i synnerhet när det handlade om rapportering 

av sport. Förr i tiden ansågs det opassande att kvinnor rapporterade om något som betraktades 

som männens värld och det tog lång tid innan rapporteringen accepterades av idrottsintresserade 

män. Idag ser läget helt annorlunda ut. Vi konsumerar och läser allt fler rapporter och 

nyhetsinslag inom sport om kvinnor som produceras av kvinnor, vilket är en positiv utveckling 

för ett jämställt samhälle. Sverige är ett exempel på land som jobbar och strävar efter en rättvis 

könsfördelning inom sportjournalistik, det finns emellertid fortfarande idrottsutövande kvinnor 

som inte får den volym i tidningar och TV som idrottsutövande män får. När det gäller 

mätningar på hur svenska nyhetsmedier representerar könen i olika mediegenrer, visar en 

rapport från Rättviseförmedlingen ett mansdominerande resultat. I en undersökning hos tolv 

svenska nyhetssajter visar det sig att 79,3 % av innehållet bland sportartiklarna behandlar män 

(Rättvisaren, 2015:22). Ännu en tydlig undersökning om sport där männen än mer dominerar 

är Ulrika Anderssons undersökning från 2003 års publicistiska bokslut. Här undersöker hon 

bland annat könsfördelningen bland sportartiklar hos tre lokala tidningar där resultatet visar en 

kraftig dominans hos männen. Cirka 85 % av huvudpersonerna som förekommer hos 

lokaltidningarna i sportsammanhang är män (Andersson, 2003:22). 

 

Med ovanstående resultat börjar beskrivningen av det samhälleliga problemet som vi har för 

avsikt att forska kring i vår studie. Bristen på balans mellan män och kvinnor beträffande 

genusrepresentation i medier utgör det samhälleliga problemet, som även ligger till grund för 

problemformuleringen. Under de senaste åren har en rad olika studier och rapporter publicerats 

kring hur genusrepresentationen är fördelad på sportsidor, både på internationell och nationell 

nivå. Av bakgrunden till de här studierna kommer vi lyfta fram hur könsfördelningen ser ut på 

en lokal nivå i Sverige. Hur ser kvinnornas roll ut på sportsidorna? Hur representeras de? Hur 

många artiklar skrivs det om kvinnliga sportutövare? Anderssons (2003) rapport visar en klar 

dominans för männen hos de lokala tidningarna; Västerbottenskuriren, Östgöta 

Correspondenten och Piteå Tidning. De ovannämnda frågorna har vi för avsikt att undersöka i 

den här studien, där vi på ett lokalt plan kommer att undersöka hur genusrepresentationen på 

sportsidorna ser ut i lokaltidningen Hallandsposten under två utvalda månader.  
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Till vår studie blir det därför väsentligt att utläsa ifall Hallandsposten ägnar sina artiklar åt 

sportsliga prestationer eller ifall de också följer den mer negativa trenden som Catherine 

Adams, Matthew Ahston, Hannah Lupton och Hanne Pollack (2013:423) belyser- att kvinnliga 

atleter och idrottsutövare blir av nyhetsvärde när det handlar om deras privatliv.  

 

Kort om Hallandsposten (2016): 

• Hallandsposten är Hallands äldsta och största tidning. 

• Tidningens primära bevakningsområden är kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte. 

• Hallandsposten når 120 000 läsare i veckan och ges inte ut på söndagar. 

 

1.1	Problemformulering	

Kvinnans plats i tidningar, TV och radio anses fortfarande vara långt ifrån jämbördig med 

mannens. Inte bara bland journalisterna, utan även bland idrottsutövande individer. Relevansen 

i vårt undersökningsområde blir därför betydande med tanke på att diskussionerna om ett 

jämlikt samhälle ständigt pågår. Bara för att sporten ur ett historiskt perspektiv har betraktats 

som mansdominerande och att sport är något som män ska utföra, så ska det inte behöva vara 

det i det moderna samhället år 2016. Anledningen till att vi finner den här studien meningsfull 

ligger till grund hur vi, som har ett stort intresse av journalistik, på senare tid har upptäckt att 

kvinnans roll (både som journalist och sportutövare) är utsatt och vid åtskilliga tillfällen blir 

debatterad om för att platsen och utrymmet bland de olika nyhetsmedierna inte är lika 

omfattande som männens. I takt med digitaliseringen har även utrymmet hos de olika 

mediebolagen ökat. Pressens utrymme är stort, där sport är den största avdelningen hos de flesta 

dagstidningar idag (Andersson, 2003:6). Tidningsbolagen har en ständig press på sig att förse 

läsarna med tidningsartiklar som handlar om både kvinnliga och manliga idrottare, vilket minst 

sagt varit utmanande.  

 

Den bristfälliga utrymmet för kvinnliga sportutövare i medier resulterar i frustation och ilska 

hos människor som anser att kvinnor borde få större plats i exempelvis tidningar. Denna obalans 

beträffande genusrepresentationen i medier bidrar till ett samhälleligt och politisk problem. I 

Genusperspektiv på Medie- och Kommunikationsvetenskap belyser Madeleine Kleberg (2006) 

vikten av att män och kvinnor som framställs i medier bidrar till föreställningar om hur man 

bör vara och hur man bör se ut för att bli en del av den verklighet som är värderad så högt att 

den får ett visst utrymme i medierna och därmed blir något vi talar om (Kleberg, 2006:7). 
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Som tidigare nämnts betraktas Sverige som ett jämställt land gällande genusrepresentation i 

medier bland kvinnor och män och det som ökar vårt intresse är att undersöka kvinnans roll i 

sportjournalistiken. Studiens utgångspunkt kommer grunda sig på teoretiska begrepp och 

referenser från genusteoretiska perspektiv. Förförståelse om relevanta teoretiska begrepp 

kommer ges till läsaren och vidare kan detta appliceras till kommande läsning av vår studie. 

Genusteorin är den mest lämpade för studien då det finns en rad olika författare som kan förse 

oss med litteratur till kapitlet om teori. En grundläggande uppfattning till den här uppsatsen 

behandlar könsmaktsordning i samhället. Mannen och maskulinitet utgör normen, medan 

kvinnan marginaliseras och avviker från normen. Medieforskaren Gunilla Jarlbro, skriver i sin 

bok Medier, Genus och Makt (2006:84) att “Sport är männens värld”. Detta citat och precisering 

är högt angeläget för oss och utgör även studiens huvudtitel. Ovanstående citat blir därför 

återkopplande för att undersöka huruvida Hallandspostens sportsidor under är 

mansdominerande eller inte.  

 

2.0	Syfte	&	frågeställning	

Syftet med studien är att studera och jämföra hur könsfördelningen ser ut i Hallandsposten 

under april och oktober 2014. Tidigare studier, både på internationell och nationell nivå, har 

framhävt att kvinnor inte får lika stor plats på sportavdelningarna som männen. Det är därför 

betydande för oss att utföra undersökningen på en lokal nivå, då sportjournalistiken kan ta del 

av undersökningen som gjorts i framtiden. Studien blir angelägen även för framtida forskare, 

som vill specificera sig på olika lokalredaktioner i landet och dess nyhetsrapportering. 

Hallandsposten rapporterar om sport dagligen men hur stor plats får egentligen de lokala 

sportutövarna här i Halmstad? Hur ser fördelningen av sportartiklar ut under en viss tidsperiod? 

Hur fördelningen och representationen ser ut på det lokala planet är något vi, efter att ha tagit 

del av den tidigare forskningen, märkt att det saknas och det är därför högst adekvat med en 

undersökning och uppdatering kring området. Studiens metod för datainsamling är en 

kvantitativ undersökning, vilket innebär en uträkning kring antalet artiklar utförs och därmed 

en jämförelse kring könsfördelningen. Hallandsposten, som når ut sina läsare till invånarna i 

Halmstad, Laholm och Hylte kommun har ett jämnt utbud bland kvinnliga och manliga 

idrottare. Ingen sport eller idrottslag oavsett elitidrott eller lokalidrott är större än den andra. 

Hallandspostens spridningsmått är därför ett bra undersökningsområde, där ett perspektiv kan 

ges beträffande Hallandspostens genusrepresentation.  
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2.1	Frågeställning	

Vår övergripande frågeställning är: 

• Är Hallandspostens sportrapportering mansdominerad? 

 

Vidare har vi brutit ned den övergripande frågeställningen, samtliga nedanstående frågor 

behandlar tidsperioden april och oktober 2014 : 

• Hur ser könsfördelningen ut i Hallandspostens sportsidor? 

• Hur ser fördelningen mellan elit - och bredd-idrott ut? 

• Hur ser relationen mellan utrymme och genus ut? 

• Hur ser relationen mellan utrymme och sportgren ut? 

• Hur ser fördelningen gällande fokus på prestation och privatliv ut? 
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3.0	Tidigare	forskning	

Under åren har det gjorts en mängd studier inom genusrepresentation i nyhetsmedier i allmänhet 

och sport i synnerhet. Som det belystes i inledningskapitlet har merparten av studierna som 

behandlar vårt ämne handlat om internationell och nationell nyhetsrapportering. Nedan 

redovisas studier beträffande mediers rapportering av manliga och kvinnliga idrottare och vad 

fokus läggs på från de undersökta sportredaktionerna. 

 

Marie Hardin och Stacie Shain (2007) analyserade bland annat kvinnliga journalisters plats på 

redaktionen. De menade att de kvinnliga sportjournalisterna marginaliserats och inte alls får 

den plats som de manliga journalisterna (2007:324). Peter Dahlén (2008) är en annan forskare 

som understryker kvinnans första framträdande vid Europamästerskapen i friidrott 1938. Dock 

fick herrarnas tävlingar betydligt större utrymme i den svenska pressen jämfört med de 

kvinnliga, som i jämförelse endast fick utrymme via resultatnotiser (Dahlén, 2008:475). 

 

En studie som ligger nära till hands inom vårt forskningsområde gjordes av Ronny Severinsson 

vid Högskolan i Halmstad. I kapitlet Kvinnor i Spalterna - Om Genusrepresentation i 

Morgonpress (2015), genomförde Severinsson en studie på hur genusfördelningen såg ut under 

en period år 2011 hos sex olika morgontidningar. Severinssons undersökning visade att 20 % 

kvinnor i genomsnitt agerade huvudperson i de lokala sportartiklarna medan 80 % av 

tidningsartiklarna innehöll manliga huvudpersoner (2015:140,141). 

 

Dahlén (2008:474) beskriver hur idrotten historiskt introducerades i pressen och förklarar att 

männens dominans kring idrottsliga områden ägde rum redan under de första olympiska spelen 

i Aten 1896. Där deltog inga kvinnor samtidigt som det fanns ett uttalat motstånd bland 

kvinnliga sportutövare. Ur ett medialt perspektiv började termerna “idrott” och “sport” 

användas med hjälp av de då inflytelserika tidningarna under samma tidsperiod. 

Introduceringen av termerna resulterade i att tidningarna gav idrotten en förhöjd status. Ulf 

Wallins (1998:251) studie redogör för sportjournalistikens utveckling mellan 1895 - 1995. 

Wallin menar att pressen från tidigt 90-tal började lägga en stor vikt åt hela läsekretsen och inte 

enbart till de sportintresserade.  

                                                                                   

År 2011 gjordes en studie av Helen Caple, Kate Greenwood och Catharine Lumby som 

inkluderade en hel nations nyhetsrapportering. De undersökte hur mycket utrymme kvinnorna 
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fick i TV-medier jämfört med männen. De tre kvinnorna som utförde studien jämför bland 

annat rapporteringen av den manliga fotbollsligan mot den kvinnliga fotbollsligan i Australien. 

Här finner de en markant skillnad på rapporteringen och forskarna understryker hur 

skillnaderna i rapporteringen ligger till grund i hur stor framgång det finns hos de kvinnliga 

sportutövarna. Är männen generellt mer framgångsrika får de en mer betydande roll och större 

plats i televisionen. Kvinnor som är framgångsrika har inte alls lika stor plats, och är de inte 

framgångsrika i sin sport blir det än mer sällsynt att få någon bevakning (Caple, Greenwood & 

Lumby, 2011:143).  En studie som går hand i hand med den just nämnda är John Harris 

(1999:99) studie om rapporteringen av fotbollen i England (som är landets nationalsport) och 

skildringen mellan kvinnliga och manliga fotbollsspelare. Genom att räkna sportsidorna i 

brittisk dagspress har Harris nått siffror som 0,5 % till 5 % av nyhetsrapporteringen endast är 

tillägnad kvinnliga fotbollsspelare. Ytterligare en studie som påminner om de ovannämnda 

kommer från Dana Massengale och Nancy Lough (2010:6) som ställer frågan “Where’s the 

gender equity?”. Frågan om jämställdhet könen emellan utgör även studiens titel och i studien 

undersöker forskarna antalet nyhetsartiklar om kvinnliga atleter på amerikanska gymnasium. 

De hänvisar bland annat till en tidigare studie som gjorts i USA, där 7 041 nyhetsartiklar räknats 

där endast 899 stycken handlar om kvinnliga atleter. Därmed visar studien att de kvinnliga 

sportutövarna prioriteras lägre i medierna, även på high school-nivå i USA (Massengale & 

Lough, 2010:6). 

 

Ännu en studie om kvinnlig förekomst i sportrapportering har gjorts av Diane Ponterotto 

(2014:94), där hon ställer två olika typer av diskursstrategier mot varandra; tematiska - och 

metaforiska strategier. Syftet, enligt Ponterotto, är att i den här studien få fram den kvinnliga 

representationen som är motiverad utifrån en sexistisk stereotyp relaterat till det ideologiska 

intresset av manlig hegemoni. En av Ponterottos mest betydande slutsatser är att de “feminina 

sporterna” där kvinnor oftast tävlat lättklätt (till exempel simning, tennis och gymnastik) blir 

stämplade som sexobjekt (Ponterotto, 2014:96). Ponterotto gör ytterligare en studie vars 

resultat liknar den just nämnda, där hon specificerar sig på två kvinnliga sportutövare. 

Ponterotto analyserar här på ett djupgående sätt diskursen i brittisk tidningspress av 

rapporteringen om dessa två kvinnliga atleter (Ponterotto, 2012:15). Gunilla Jarlbro betonar 

kvinnlig (under)representation i nyhetsmedier i boken Medier, Genus och Makt. Hon menar att 

underrepresentationen lett till att kvinnor framställs annorlunda än männen (Jarlbro, 2006:17). 

Jarlbro för vidare reflektioner kring hur kvinnor och män representeras i två olika golftidningar, 
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där hon konstaterar att kvinnliga idrottsutövare ofta porträtteras som “glamorösa modeller” och 

att det är männen som utövar sporten (Jarlbro, 2006: 91, 93). 

 

En studie som utförts av Lucie Schoch (2013:708) påminner inte om de tidigare, men är 

emellertid betydande för forskningen om genus och sportrapportering. Den här studien inriktar 

sig mer på innehållet i rapporteringen och hur ordval, uttryck och fakta skiljer sig huruvida det 

är feminin rapportering eller maskulin rapportering. Hon har med hjälp av en kvantitativ metod 

tagit reda på hur manliga och kvinnliga sportjournalister i schweizisk dagspress uttrycker sig. 

En av hennes slutsatser i studien är att feminin rapportering är mer riktad till mjuka nyheter 

med en karakterisering av människoperspektiv och fokus på individen, medan den mer 

traditionella sportrapporteringen vanligtvis ägnar sig åt fakta och tekniska analyser, som till 

stor del manliga sportjournalister fokuserar på.  

 

År 2005 utförde Margaret Carlisle Duncan en studie tillsammans med Michael A. Messner där 

de kvantitativt analyserat amerikansk medias konstruktion av hur  manliga idrottare respektive 

kvinnliga idrottare representeras samt hur stor plats de får. Mellan 1989 och 2004 som 

mätningen utfördes mellan, hade sportkanalen ESPN ägnat 91,4 procent åt manliga idrottare, 

medan 6,3 procent var tillägnad de kvinnliga idrottarna (Duncan & Messner, 2005:4). Dahléns 

slutsats i sin analys, och som kan knytas samman de tidigare studierna handlar om hur kvinnors 

tävlingsidrott marginaliseras och osynliggörs i kvantitativ bemärkelse (Dahlén, 2008:476). 

Trots att forskare på flera olika sätt lyft fram problematiken gällande genusrepresentationen i 

medierna kan Dahlén skönja en positiv utvecklingsprocess: 

 
Det sker alltså även en utveckling som innebär att sega, könsbaserade 

maktstrukturer förändras till det bättre - en utveckling som medierna 

också bidrar till. Vi får med andra ord inte stirra oss blinda på mediernas 

könsdiskriminerande funktioner. Vi måste även vara uppmärksamma 

på och studera processer som leder till förbättringar, till ökad synlighet 

för och rättvisare behandling av kvinnlig idrott - särskilt i de fall då 

medierna [...] gör mer för utvecklingen och synliggörandet av kvinnlig 

idrott än vad idrottens egna organisationer gör. 
                                                                                  (Dahlén, 2008:485) 

 

Ett gemensamt särdrag som genomskådas i tidigare studier och som bland annat Catherine 

Adams, Matthew Ahston, Hannah Lupton och Hanne Pollack (2013:423) belyser, är att 
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kvinnliga atleter och idrottsutövare blir av nyhetsvärde när det handlar om deras privatliv. 

Bröllop, vem kvinnorna dejtar eller barnafödande är av betydligt högre nyhetsvärde än när de 

presterar bra och når framgångar i sina sporter. Ytterligare en studie som understryker ökandet 

av berättelser om enskilda personer och deras privatliv är något som Wallin konstaterat i sin 

bok “Sport i Spalterna”.  När en idrottsstjärna hastigt skymtas fram i TV och har väckt 

publikens intresse, är tidningarna snabbt där för att ta till vara på den privata händelsen (Wallin, 

1998:103). 

 

Wallins studie gjordes redan 1995, där han undersökte hur sportjournalistiken tagit plats och 

utvecklats i de stora dagstidningarna under en 100 år lång period. Något som motsäger de 

tidigare nämnda studierna är att Wallin skriver att kvinnoidrotten har brett ut sig allt mer på 

sportsidorna. Wallin har tittat på en rad olika tidningar, morgon- som kvällstidningar, där han 

noterat att mellan åren 1965 till 1995 ökade andelen kvinnlig elitidrott från 2 % till 12 % av 

samtliga artiklar. Han sammanfattar detta som att år 1995 var året då kvinnlig elitidrott fick sitt 

genombrott på sportsidorna i svensk dagspress (Wallin, 1998:88). 

 

Nilsson understryker på vilket sätt kvinnans representation ser ut i TV och hon konstaterar att 

det hör till ovanligheten att kvinnor representeras som experter, utan att de snarare representeras 

i egenskap som “vanliga människor” (Löfgren Nilsson, 2004:45). Gällande det sportsliga 

området i medierna gjordes en studie av Nathalie Koivula, där hon tittade på antalet minuter 

som lades på kvinnliga idrottare respektive manliga idrottare under en period mellan 1995 till 

1996. Koivula kunde dra en relativt tydlig slutsats; mannen är normen och kvinnan den 

avvikande i sportsliga sammanhang (Koivula, 1999:589). 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen tydligt att kvinnorna marginaliseras i 

nyhetsmedier. Samtliga undersökningar vi har tagit del av visar att kvinnan får ett mindre 

utrymme än männen och att kvinnans privata angelägenheter är det som är av intresse när 

kvinnan väl får uppmärksamhet. Ska en kvinna få uppmärksamhet av sportslig karaktär, så 

krävs det enligt den tidigare forskningen, att den kvinnliga idrottaren har åstadkommit något 

riktigt storartat. I kvinnliga sporter, där utövarna tävlar lättklätt, får kvinnan oftast en stämpel 

som sexobjekt och fokus läggs på vad de har på sig och att de gång på gång visar för mycket 

hud än vad som är nödvändigt. Sammanfattningsvis utifrån den tidigare forskningen kan 

slutsatsen dras att kvinnornas representation är mindre betydelsefull än den manliga. De får ett 
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visst utrymme, men storleken och innehållet på artiklarna om de kvinnliga utövarna är långt 

ifrån lika omfattande och viktiga som de manliga.   

 

4.0	Teori	

Vilka teoretiska utgångspunkter vi har valt att utgå ifrån bestämdes först efter att vi tagit del av 

den tidigare forskningen. Genusteoretiska utgångspunkter var i första hand väsentliga, då dessa 

ger en grundläggande förkunskap om förståelsen av ojämlikhet inom sportjournalistik. Med 

tanke på att vi i vår studie har för avsikt att studera genusrepresentation är det av stor betydelse 

att förse läsaren med en historisk återblick i olika teoretiska utgångspunkter inom 

genusteoretiska perspektiv, där vi beskriver hur kvinnan och mannen har uppfattats i medier 

och i samhället. 

 

4.1	Spegelbildsteorin	

En överföringsmodell som består av sändare, meddelande och mottagare kan med en viss 

förenkling sägas utgå från att “medierna speglar verkligheten” (Kleberg, 2006:16). Spegelteorin 

är en betydande del när det gäller gestaltning av kvinnligt respektive manligt. 

Medierepresentanter menar att de endast skildrar verkligheten i sitt journalistiska yrke. Som 

journalist väljer man att skildra verkligheten likt en spegel, att det som representeras i medierna 

förhåller sig till sanningen (Jarlbro, 2006:69). Det som anses bli problematiskt med den här 

speglingen av samhället från medierna blir enligt Madeleine Kleberg (2006:18) en fråga om 

mediernas representation av kön i förhållande till klass, etnicitet, nation och sexualitet. 

Mediernas oförmåga att hantera representation på ett mångfasetterat sätt kan sökas i mediernas 

användning av stereotypiseringar. Stereotypa representationer innebär till en viss del drag av 

nedvärdering, detta genom när sociala grupper ställs mot varandra så värdesätts en kategori mer 

än en annan (Kleberg, 2006:18). Verkligheten förenklas genom att stereotypisera saker. I 

sportens värld är det viktigt att som elitidrottare synas och höras i medierna för att på så sätt 

agera förebild för de yngre och därmed bidra till en ökning av fler utövare och ökat utrymme 

för fler framgångsrika idrottare. Det är dessutom betydande för en elitidrottare att synas och 

höras när det kommer till sponsorer. En idrottare som blir sponsrad med stora summor pengar 

bör självfallet “betala tillbaka” genom att bli sedd och hörd och därmed marknadsföra sin 

sponsor. När man som kvinna får ett utrymme via medier är enligt Kleberg väsentligt för att 
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kvinnors deltagande (inte bara inom idrott utan även i andra offentliga miljöer) får en större 

plats och en högre positionering (Kleberg, 2006:18). 

	

4.1.1	Journalistiska	teorier:	Dagordningsteorin	&	Framing	

Fagerström och Nilson poängterar att det som framställs och representeras i medier inte kan ge 

någon fullständig återspegling som är objektiv, det ges inte alls fullständiga och objektiva 

återspeglingar av kvinnor eller män, vilket forskarna menar kan vara nästintill en omöjlighet 

(Fagerström & Nilsson, 2008:30-31). Även svenska journalister lyfter fram problematiken med 

att ge en könsbalanserad och jämställd bild av verkligheten i nyhetsrapporteringen (Fagerström 

& Nilson, 2008:120). 

 

Dagordningsteorin lanserades av medieforskarna Maxwell McCombs, Donald L. Shaw och 

David Weaver och syftade till en början att beskriva fenomen som länge hade observerats och 

studerats i samband med olika valkampanjer (McCombs, Shaw & Weaver 1997, refererad i 

Nilsson 2004:349). Teorin om mediernas dagordningsfunktion kan svetsas samman med 

representationen i nyhetsmedier. Dagordningen fokuserar på den första och andra nivån på vad 

som rapporteras och hur detta ger möjligheter till att synliggöra bestämda saker och problem i 

samhället (Nilsson, 2004:351-352). I och med det får representationen, till exempel hur kvinnor 

framställs i medierna, en avgörande roll. Representation kan i en mer kvalitativ bemärkelse 

handla om hur kvinnorna representeras i medierna, och när de väl framställs, är det utifrån 

stereotypa könsroller (Fagerström & Nilson, 2008:47). Den tredje nivån är inte långt ifrån de 

andra två nivåerna och kallas Gestaltningsteorin. På engelska kallas det Framing och fokus för 

den här teorin är mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten och hur dessa 

gestaltningar påverkar medborgarna (Nilsson, 2004:354). Det finns två typer av gestaltningar - 

episodiska och tematiska. Den episodiska är händelseorienterad, medan tematiska nyheter 

handlar om problem på en samhällsnivå och är inte lika konkreta. Enligt forskaren Shanto 

Iyengar, som Nilsson illustrerar i sitt kapitel, är sociala frågor oftast tematiskt gestaltade, ju mer 

engagerade och intresserade publiken är av ämnet, ju mer mottagliga blir de för tematiska 

gestaltningar (Nilsson, 2004:355). Att gestalta verkligheten på något särskilt sätt, skapa mening 

åt tillvaron och sedan samordna den utifrån våra erfarenheter leder till en omedveten vinkel. 

Det kan vidare relateras till att nyhetsmedierna idag omedvetet formar verkligheten, där manligt 

är normen och kvinnligt det avvikande inom idrott och sport. 
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4.2	Genus	

Genus är ett omtalat begrepp som nämns i många sammanhang i samhället idag. Det viktigaste 

att belysa till en början är skillnaden mellan genus och kön. Forskarna Linda Fagerström och 

Maria Nilson belyser i boken Genus, Medier och Masskultur vikten av att öka medvetandet om 

genus och jämställdhet i medierna (Fagerström & Nilson, 2008:129-130). Även Severinsson 

(2015) inleder sitt kapitel i boken Vinklade Budskap med att ge läsarna en beskrivning av 

skillnaderna mellan de båda begreppen. Severinsson hänvisar till Jarlbro när han beskriver att 

genusbegreppet grundas på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor 

och män (2015:133). Delia Gavriliu beskriver begreppet i sin fallstudie om genusrepresentation 

på följande sätt: 

 

The Gender is a biological aspect which has migrated into a social concept with a major impact 

over the masculine or feminine identites, created by the society in itself. 

(Gavriliu, 2015:631) 

 

Fagerström och Nilson (2008:7-8) förklarar att ordet könsroller definieras med begreppet genus 

i vetenskapliga sammanhang. De skiljer mellan begreppen “kön” och “genus” och de menar att 

“kön” kopplas till det biologiska, medan “genus” är socialt och kulturellt konstruerat. Intressen 

som är socialt och kulturellt tillkomna utmärker med andra ord genus. Fagerström och Nilsson 

understryker vikten av genusforskning, eftersom det finns en osäkerhet om vad genusforskning 

egentligen innebär samtidigt som det finns starka åsikter kring genusperspektiv. Tillsammans 

med genusforskningen kan maktrelationen belysas mellan män och kvinnor i samhället. 

 

4.2.1	Könsmaktsordning		

Genusbegreppet är nära sammankopplat med könsmaktsordning och dess relationer mellan 

kvinnor och män i samhället. Könsmaktsordning, eller genussystem som genusforskaren 

Yvonne Hirdman (1988) benämner det, kan förstås som en dynamisk struktur - en beteckning 

på ett nätverk av fenomen, föreställningar och förväntningar (Hirdman, 1988:51). 

 

Ur ett historiskt perspektiv beskriver Hirdman i boken “Genus- om det stabilas föränderliga 

former” (2001:24) att religion under århundraden använts för att legitimera en könsordning där 

mannen överordnats kvinnan (Fagerström & Nilson, 2008:8-9). Mary Jo Kane och Susan L. 

Greendorfer (1994) beskriver begreppet på ett liknande sätt och förklarar att begreppet genus 
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bör översättas till genushierarki där de normativa förväntningarna är att manligt i sociala 

sammanhang är aktivt, aggressivt och spontant, medan kvinnligt är svagt, passivt och mottagligt 

(Kane & Greendorfer, 1994:29). Faktum är att vi behöver inte ens gå  tillbaka ett sekel för att 

hitta den första kvinnliga sportjournalisten. Pamela J. Creedon (1994:77) berättar om Dorothy 

Bough, som blev anställd på tidningen Inquirer år 1922 och blev därmed den första kvinnan på 

en sportavdelning. Efter det kunde ett resonemang föras i relation till kvinnans roll i sportmedier 

och hur de skulle representeras.  

 

En slutsats är helt enkelt att de normativa förväntningarna är att de manliga arrangemangen är 

mer betydande än de kvinnliga. Den här beskrivningen kan kopplas till idrotten då dessa logiker 

blir väldigt tydliga. Idrott handlar i grunden om fysik, snabbhet och styrka, något som mannen 

innehar utifrån normen som levt kvar i samhället. Att vara stark med en stor fysik har oftast 

förknippats med manlighet och rent biologiskt är männen starkare och snabbare än kvinnorna. 

 

Det är ingen tillfällighet att pojkar uppmuntras till att fostras till att bli starka, aktiva och 

initiativrika, medan flickor fostras till motsatsen. Ur ett feministiskt perspektiv kan 

könsmaktsordningen sammanfattas på detta sätt. Könsmaktsordningen utgår från ovanstående 

förhållanden och betraktas i genusforskning som organiserad för hela vårt samhälle (Fagerström 

& Nilson, 2008:7). Ur ett historiskt perspektiv exemplifierar Dahlén den manliga dominansen 

som fortlever i dagens idrottsliga sammanhang. I internationella olympiska kommittén finns 

endast 10 % kvinnor i ledningen, Dahlén menar att detta exempel är ett av flera som utmärker 

“en skev könsstruktur” (Dahlén, 2008:486).  

 

4.2.2	Genuskontrakt	

Begreppet Genuskontrakt lanserade Hirdman redan under 1980-talet. Hirdman beskriver 

begreppet som konkreta föreställningar som vidare är uppstaplade på olika nivåer om hur män 

och kvinnor ska vara mot varandra i olika sociala sammanhang. Det kan exempelvis vara i 

arbetet, i kärleken eller hur de ska gestaltas (Hirdman, 1988:54). Genuskontraktet kan med 

andra ord översättas med strukturen av arbetsfördelningen mellan kvinnor och män i samhället, 

som vidare bygger på två delar: isärhållandets logik och att mannen är norm. Mannen utgör 

med andra ord “standardmänniskan” och kvinnan blir avvikande, vilket gör männen och 

kvinnorna olika varandra. Redan under antiken framförde filosofen Aristoteles männens 

dominans. Mannen alstrade liv medan kvinnan erbjöd växtplats för livet. Under medeltiden 

förde filosofen Tomas av Aquino liknande resonemang som Aristoteles. Fagerström och Nilson 



	
13	

(2008:9) redogör för hur Aquino reflekterade kring genus, han uttalande sig om att kvinnorna 

skapades för att vara männen till hjälp i fortplantningen samtidigt som han betraktade dem likt 

“B-versioner av män utan samma förmåga till rationellt och logiskt tänkande”. Gemzöe 

(2002:32) belyser hur filosofer på 1800-talet undervärderade kvinnans roll. Hon exemplifierar 

filosofen Hegels tankar kring kvinnans bristande förnuft, det tankesättet delade han tillsammans 

med filosoferna Voltaire, Diderot, Montesquieu och Rousseau, då de alla var överens om att 

kvinnorna inte lämpade sig vara i det offentliga rummet. 

 

4.2.3	Maskulinitet	

I slutet av 1970-talet uppstod en feministisk kritik mot sport, där sport var en fundamental 

sexistisk institution, mansdominerad och maskulint orienterad. Feminister analyserade olika 

mönster av atletisk socialisation där sport demonstrerades som en social institution och 

implementerade manlig makt och förmåner över kvinnor (Sabo & Curry Jansen, 1992:171). 

En tydlig könsmärkning (s.k. trivialisering) innebär att kvinnoidrotten inte anses vara lika 

viktig som den manliga idrotten (Sabo & Curry Jansen, 1992). Exempel är hur man namnger 

olika evenemang. Männens mästerskap blev kallat “The National Championship”, medan 

kvinnornas mästerskap blev kallat “The Women’s National Championship Game” (Sabo & 

Curry Jansen, 1992:175). Ett tydligt språkligt ställningstagande kan dras här, där männens 

mästerskap är normen och kvinnornas inte är det. Jarlbro (2006) beskriver ett liknande exempel 

på könsmärkning genom att illustrera den kvinnliga idrottaren Carolina Klüfts representation 

när hon vann VM-guld i sjukamp 2005. Den manliga kommentatorn valde att beskriva henne 

som “En av vår tids främsta idrottsman”. Jarlbro understryker relevansen av den manliga 

normen i uttrycket och menar att kommentatorn kunde valt ett annat ord i sitt sätt att uttrycka 

sig på, till exempel “Vår tids främsta idrottsperson” (Jarlbro, 2006:95). 

 

Forskare är idag överens om att genus är en föränderlig konstruktion som påverkas av 

maktdimensioner i samhället. Vad som är viktigt att känna till i maskulinitetsforskningen är att 

det existerar flera olika sorters maskuliniteter, samtidigt som forskarna inom ämnet 

uppmärksammat att den tidigare forskningen om maskulinitet varit mycket selektiv. Connell 

lyfter fram att det inte endast existerar en typ av maskulinitet och att alla män är inte likadana. 

Vid olika tidpunkter (både ur ett historiskt perspektiv och ett samhälleligt tidsperspektiv) skiftar 

uppfattningarna om maskulinitet. Orsaken till förändringen handlar om kulturell dynamik i 

samhället, den maskulinitet som anses vara ideal idag är enligt Connell den hegemonistiska 

maskuliniteten. Denna form av ideal-maskulinitet kan enligt Connell väldigt få människor leva 
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upp till (Fagerström & Nilson, 2008: 18-19). Tävlingsidrotten förklarar Dahlén är en en av 

faktorerna som upprätthåller hegemonistisk maskulinitet (Dahlén, 2008:470). 

 

Jesper Fundberg (2003:149) diskuterar begreppet hegemonisk maskulinitet i boken “Kom igen, 

gubbar! - Om pojkfotboll och maskuliniteter”.  Fundberg redogör för innebörden av 

hegemonisk maskulinitet och menar att fotbollsspelare som agerar på ett “manligt” sätt 

idealiseras. Vidare förklarar Fundberg att begreppet kan förstås ha en privilegierande position 

i ett mönster av könsrelationer som det samtidigt råder en ständig kamp om: “en kamp som 

gäller vilken form av maskulinitet som skall ges företräde och vara den rådande”.  

 

4.3	Sammanfattning	Teori	

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna finns en tankegång i vårt samhälle där mannen 

överordnar kvinnan. Uttryck på att mannen var mer värd än kvinnan fanns redan under antiken 

och vidare proklamerades detta av filosofer som Aristoteles, Hegel och Tomas av Aquino. 

Mannens representation i medier har alltid varit överlägsen kvinnan, där mannen är normen och 

kvinnan den avvikande. Samtidigt får kvinnan större plats i nyhetsmedier idag. Utan 

kvinnorörelsens genombrott hade kvinnans roll i medierna sett annorlunda ut och troligtvis hade 

representationen i medierna inte varit lika framträdande som den är idag. Sportjournalistik och 

sport generellt har under en lång tid varit mansdominerat men kliv har tagits i 

jämställdhetsfrågan där kvinnornas roll i medierna (inte bara bland utövare utan även bland de 

kvinnliga journalisterna) har nått en stor utveckling. De teoretiska utgångspunkterna som vi 

presenterat i kapitlet har en tydlig mansdominans och kvinnans underordning har varit 

genomgående. 

 

Mediers roll är att återberätta händelser via förenkling, stereotypa representationer inkluderas 

vid sådana återgivelser. Därav blir det väsentligt att studera Hallandspostens förmåga att 

hantera stereotypa representationer som blir avgörande för hur innehållet ser ut i medierna samt 

ord och formuleringar som beskriver personer utifrån deras kön och därmed konstruerar 

skillnader i skapandet av normer av värderingar. I och med det, vill vi sammankoppla vår studie 

med de teoretiska särdragen. Till vår undersökning har vi därför för avsikt att undersöka ifall 

den manliga dominansen och den kvinnliga underordningen även återfinns bland 

sportjournalistiken i Hallandsposten. 
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5.0	Metod	&	Urval	

I det här kapitlet presenteras vår valda metod för den här studien. I studiematerialet användes 

en kvantitativ metod där vi genom en statistisk undersökning ville påvisa hur genusfördelningen 

ser ut bland sportsidorna i Hallandsposten. Tillvägagångsättet för datainsamlingen gjordes med 

hjälp av Högskolebibliotekets databas Retriever. Här kunde vi på ett fördelaktigt sätt hitta de 

datum som efterfrågades i Hallandsposten. Tidningarna var publicerade som E-tidning, vilket 

underlättade för oss då inga artiklar skulle falla bort beroende på om de endast var publicerade 

på nätet eller i pappersform. För att vidare presentera all insamlad data användes 

statistikprogrammet SPSS, som är ett av världens mest använda program vid högskolor och 

universitet världen över. Inför skapandet av tabellerna och diagrammen strävande vi efter att 

de främst skulle vara enkla att läsa av och att informationen i dem skulle vara relevant och 

meningsfull. Viktigt att lägga till är att även n-värdet presenterades beträffande varje 

procentuell tabell. N-värdet utgör det totala antalet individer som presenteras, vilket Körner och 

Wahlgren anser vara viktig information för läsaren (Körner & Wahlgren, 2015: 25, 29-30). 

Huvudpersonen är en av analysenheterna, dessa har fastställts för varje studerad artikel och 

gällande kartläggningen av vem som agerat huvudperson har vi följt angivna kriterier som 

vidare har utmärkt huvudpersonen i fråga. Rubrikens innehåll, eventuella uttalanden och vem 

som i huvudsak varit omtalad i artikeln har analyserats och vidare har vi på detta sätt kunnat 

fastställa vem som utgjort huvudperson i varje studerad artikel. Gällande kodschemat har 

huvudpersonen utgjort en kodenhet i studien. 

 

Vi vill knyta samman den tidigare forskningen och teorikapitlen till vår metod, där mycket av 

innehållet har bestått av könsroller, genusfrågor och dagordning. Därför kommer 

undersökningen förse oss med analysmaterial till just de här frågorna och teorierna. 

Avslutningsvis kommer det redogöras för de brister och problem som stöttes på under 

metoddelen i insamlingen av materialet och innehållsanalysen till denna studie. Detta ingår i 

metoddiskussionen kring validitet och reliabilitet. 

 

5.1	Kvantitativ	undersökning	

Som vi tidigare har belyst var det viktigt för oss att undersöka ett område som är relativt 

ostuderat sedan tidigare. Avgränsningen till sportsidorna i lokaltidningen Hallandsposten blev 

därför ett givet val. Sporten är vårt huvudområde för att kunna avläsa hur genusrepresentationen 

ser ut men även valet för ett lokalt plan, för att få fram statistisk bevisning för hur det ser ut hos 
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lokal sportredaktion. Därför blir en kvantitativ metod mest lämpad då den metoden enligt 

Alvesson och Sköldberg (2009:17) utgår från forskarnas idéer om vilka dimensioner och 

kategorier som skall stå i centrum. I boken Metoder i Kommunikationsvetenskap redogör Åsa 

Nilsson mer ingående i kapitlet Kvantitativ Innehållsanalys för den kvantitativa 

innehållsanalysens betydelse. Nilsson beskriver bland annat hur tillvägagångsättet 

operationalisering går till och menar att en kvantitativ innehållsanalys innehåller termer som 

förekomst och omfång. Med andra ord förklarar hon att termernas betydelse har att göra med 

hur ofta någonting förekommer i ett specifikt innehåll samt hur stor andel av innehållet som 

karaktäriseras av en viss egenskap. I vår studie har vi för avsikt att använda oss av 

operationalisering, precis som Nilsson beskriver. För vår del kommer vi även fokusera kring 

hur män och kvinnor representeras, vilket förklarar vår operationalisering i vår kvantitativa 

innehållsanalys (Nilsson, 2010:123). 

 

Gällande tidsperspektiv och avgränsning beskriver Nilsson att man inte bör välja att göra sin 

mätning under högsäsonger, till exempel under högsommaren eller julen. Hon menar att 

mediernas innehåll kan förväntas vara “atypiskt” under dessa perioder (Nilsson, 2010:130).  

 

Valet av år och månader som undersökningsobjekt ville vi inte ha för långt bak i tiden, då vi 

strävade efter att ha ett så färskt resultat som möjligt eftersom genusrespresentationen i medier 

ständigt utvecklas. Därför föll valet på april samt oktober 2014, två månader där inga större 

evenemang ägde rum, och dessutom perioder där vintersporterna närmade sitt slut och 

sommarsporterna precis hade startat och vice versa, vilket gjorde att vi kunde få med de flesta 

lokala sporterna från de kommuner som ingår i Hallandspostens utgivningsområden. 

 

De studerade månaderna är urvalsperioder där vi specifikt haft en frågeställning som vi utgått 

från genomgående under hela studien. Bryman (2011:285-286) kallar det för systematiskt urval, 

där vår undersökningsmånad varit förutbestämd. Dock har vårt val av året (2014) varit ett 

slumpmässigt urval. Året ligger inte för långt bak i tiden, på så sätt har tillgången till relativt 

nyutgiven information varit aktuell i mätningen av artiklarna. Det som blir viktigt för resultatet 

i vår studie är att de artiklar som publicerades där ingen lokal förankring förekom, valdes 

medvetet bort. Det vill säga räknade vi inte in de artiklar som behandlade landslag, engelsk 

fotboll, internationell hockey etc. Totalt använde vi oss av 163 sportartiklar för april månad 

respektive 120 för oktober månad. Artiklarna är våra analysenheter och utgör totalt 283 

analysenheter.  
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Till mätningen skapades även en variabel huruvida sportartikeln behandlade elit-idrottare eller 

breddidrottare.  Ett division 4 lag skulle i någon annan tidningsort mycket väl vara det bästa 

laget, och skulle utifrån deras lokala perspektiv kategoriserats som ett elitlag. Därför är det 

viktigt att särskilja var gränsen går mellan elit- och lokalidrottare. Fotbollslagen Halmstad BK 

och IS Halmia kodades som elitidrott, både för herrar och damer. Handbollslaget Drott, 

Ishockeylaget, Halmstad Hammers samt Hylte/Halmstad i Volleyboll kodades även som 

elitidrott. Enskilda tävlingsatleter som representerade Halmstad (orientering, motor-cross, 

bordtennis och gymnastik) i större evenemang gick också under elit-idrott. Övriga lag och 

enskilda idrottare som det rapporterades om under april 2014 klassade vi som lokala idrottare 

med namnet Bredd-idrott, som Ulf Wallin väljer att kalla dem i sina undersökningar (Wallin, 

1995:87). 

 

I avgränsningen till analysinnehållet har vi endast valt att mäta sportsidorna i Hallandsposten. 

Vi har alltså avgränsat oss ifrån att mäta hela tidningens innehåll, även om sport kunde varit 

förekommande i exempelvis ekonomi- eller kultursidorna. Nilsson menar att det är fördelaktigt 

att avgränsa sig i sin analys, då avgränsning skapar balans i det man har för avsikt att undersöka 

(Nilsson, 2010:131).  

 

En kvantitativ undersökning delas in i olika steg. Bryman (2011:150) strukturerar upp den 

kvantitativa undersökningen i olika steg. Faktum är att en kvantitativ undersökning innebär 

betydligt mer än bara ett arbete med siffror. Eftersom att syftet inte enbart var att få fram 

statistik på hur könsfördelningen ser ut, utan även hur de olika könen mer specifikt 

representeras på olika plan. Därför är den kvantitativa forskningsprocessen viktig att framhäva 

i detta avsnitt. Bryman förklarar att en förhållandevis stor del av den kvantitativa forskningen 

inte inrymmer någon specifik hypotes. Däremot består teorin av en formulerad 

intresseinriktning utifrån vilken forskarna har samlat in sina data (Bryman, 2011:151). Det är 

just den här intresseinriktningen som har lett till att vår insamling av data har fokuserat på 

genusrepresentation, könsfördelning och könsroller. 

 

Nilsson (2010:127) presenterar forskningsprocessen i sex olika steg där hon redogör för en 

sammanfattning gällande hur tillvägagångssättet rent praktiskt kan se ut gällande kvantitativ 

innehållsanalys. Denna kronologiska presentation kommer vara vägledande för oss genom vår 

studie. Till att börja med är det viktigt att definiera forskningsproblemet i en kvantitativ 
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innehållsanalys och som vi har haft för avsikt att göra i ledningskapitlet. Vidare beskriver 

Nilsson att urvalet bör definieras, vilket vi fördjupar oss kring tidigare i detta metodkapitel. 

Även avgränsning av urval har ingått i vår definiering, vilket inneburit att vi sett till både 

tidsmässiga samt textmässiga avgränsningar i vår mätning. Definitionen av variabler och 

variabelvärden är den tredje punkten som avser Nilssons delmoment. Variablerna i vår mätning 

har kopplats samman till den tidigare forskningen och teorin som behandlades i ett tidigare 

avsnitt av denna uppsats. Genomgående bekräftar både teorin samt den tidigare forskningen 

kvinnans underordnade position i förhållande till mannens. Beträffande sportartiklar i 

Hallandsposten valde vi att förankra variablerna och variabelvärdena till den tidigare 

forskningen samt teorin, där variabler som huvudperson, innehåll, bild och artikelstorlek blev 

betydande för den kvantitativa mätningen. Ett kodschema (se bilaga 1) har konstruerats för att 

utföra mätningen, som sedermera utgör Nilssons fjärde och femte punkt (Nilsson 2010:127). 

Även Bryman poängterar kodningens relevans vid en innehållsanalys (Bryman, 2011:291). 

Kodschemats relevans har prövats genom att utföra en primärmätning. Att “provmäta” eller att 

göra en “pilotstudie” är en viktig process när vi arbetat fram ett fungerande analysinstrument 

som vi anser ska kunna ge information och svar för det samhällsvetenskapliga problem vi vill 

studera. En pilotstudie är enligt Bergström och Boréus (2012:56) en liten provanalys i enlighet 

med de principer man tänkt sig att genomföra hela studien efter. Vidare funderar man över de 

resultaten man får fram och korrigerar eventuella problem man stöter på. Nilssons sjätte och 

sista punkt handlar om att validera och analysera data (Nilsson, 2010:127). I takt med 

datainsamlingen har vi förhållit oss till begreppen validitet och reliabilitet, som vi tar upp i 

nästkommande avsnitt.  

 

5.2	Metoddiskussion	-	Reliabilitet	&	Validitet	

Termerna och begreppen reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa studier [...] - så 

förklarar Jan Trost begreppens tillhörighet (Trost, 2012:63). Tillförlitlighet är ett annat ord för 

reliabilitet och rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om 

undersökningen genomförs på nytt. Eftersom reliabilitetsfrågan oftast är aktuell vid kvantitativa 

undersökningar är vi som forskare intresserade av frågan huruvida ett mått är stabilt eller inte i 

undersökningen (Bryman, 2011:49). Som nämnt tidigare i metoddelen har vår mätning inte 

påverkats av tidpunkten då mätningen gjordes. Tidsperioderna april och oktober var avsiktligt 

utvalda, medan året 2014 var slumpmässigt utvalt. Detta har inneburit konsekventa 

mätningsresultat för vår studie, vilket betyder att mätningen kan vara användbar i framtiden 
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utan att innehållet förändras (Bryman, 2011:155). Ovanstående tidsperiod utgjorde en del 

bortfall, nämligen högtider och röda dagar som följd. Detta är en faktor som påverkat vår 

mätning, då vi under dessa dagar inte kunde genomföra mätningen.  

 

Ett av de viktigaste forskningskriterierna är validitet, enligt Bryman. Validitetsbegreppet kan 

sammanfattas gå ut på huruvida slutsatserna i en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 

2011:50). Vi har med hjälp av ett kodschema kontrollerat tidningsartiklarnas innehåll och utgått 

efter samma variabler för varje mätt artikel. Denna metod har varit en bidragande faktor till god 

validitet i mätningen, då alla artiklar räknats efter samma grunder (Trost, 2012:61). Vi har i ett 

tidigt skede haft klart för oss vad vi haft för avsikt att mäta. Detta har lett till att kodschemat 

varit relativt enkelt att konstruera, då vi skapat variabler utefter det. Vi har genomgående haft 

en tydlighet och precisering i skapandet av variablerna, vilket inneburit både god reliabilitet 

och validitet i undersökningen (Trost, 2012:63). 

 

En annan viktigt del som varit avgörande för god validitet och reliabilitet gäller kodningen och 

inläsningen av den insamlade datan. För att lättare kunna uppmärksamma eventuella fel i 

materialet har det visat sig fördelaktigt att inte genomföra all kodning gemensamt, förklarar 

Trost. Vi har utfört kodningen på ett liknande sätt utifrån Trosts förklaring. En del av kodningen 

har ägt rum avskilt, vilket gjort oss mer uppmärksamma på felaktigheter än om vi skulle kodat 

allt material gemensamt. Risken skulle bli större att felaktigheter följde med i datainsamlingen 

om vi kodat allting gemensamt. Å andra sidan har det visat sig vara fördelaktigt att arbeta 

gemensamt när det gäller överföringen av data. Vi har då tillsammans kunnat kontrollera om 

datan som skrivits in stämmer, samtidigt som vi uppmärksammat om inläsningen blivit fel (till 

exempel om en siffra skrivits in dubbelt och så vidare). I denna slutliga process av 

datainsamlingen har det varit fördelaktigt att arbeta gemensamt, dels för kontroll och rättning 

av det som skrivits in och dels för att öka validiteten och reliabiliteten vid inläsningen av datan 

(Trost, 2012:132-133).              

                   

Gällande könsfördelningen på Hallandspostens sportsidor i april och oktober 2014 (se figur 1 

och 2) har vi presenterat analysenhet Huvudperson för varje artikel, där vi undersökt huruvida 

huvudpersonen varit en man eller en kvinna. I vår mätning använde vi oss till en början av ett 

tredje alternativ, som utgjorde huruvida huvudpersonen var både man och kvinna. Endast en 

gång under vår mätning förekom en artikel där huvudpersonerna utgjordes av båda könen, en 

man och en kvinna. Eftersom alternativet endast förekom en gång under vår mätning valde vi 
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att helt och hållet utesluta detta alternativ, då alternativet i sig inte skulle ge betydande verkan 

på resultatet. Analysenheten Idrott har även studerats, detta genom att kartlägga vilken idrott 

som varit rådande i artiklarnas innehåll. Har huvudområdet i en artikel exempelvis varit fotboll, 

har vi noterat att artikeln handlat om fotboll. Idrotter som förekommit i mindre utsträckning, 

som till exempel brottning, har noterats under kategorin Övrig sport. 

 

Det faller sig naturligt att våra frågeställningar besvaras om vi har mätt det vi har för avsikt att 

mäta, det vill säga uppnått god validitet. Om så är fallet och frågorna därmed besvarats har vi 

genomgående strävat efter att ha både hög reliabilitet och validitet i studien. Skulle det dock 

visa sig tvärtom, att vi inte besvarar frågeställningarna, så kommer studien per automatik tappa 

validitet. Vi har genomgående återgått till frågeställningarna av anledningen att inte glömma 

bort studiens huvudsyfte och på så sätt strävat efter god validitet (Trost, 2012:63). 

 

6.0	Resultat	&	Analys	-	Kvantitativ	undersökning	

I det här avsnittet kommer vi att presentera samt gå igenom resultaten av den kvantitativa 

analysen, där vi har för avsikt att besvara frågeställningar om hur representationen av kvinnor 

och män ser ut bland sportartiklarna i Hallandsposten under våra utvalda månader. Vi ger först 

en generell resultatredovisning på antalet artiklar där män och kvinnor är huvudpersoner, för 

att vidare ge en mer detaljerad redovisning om hur representationen ser ut på elit- och lokalnivå, 

storleken på artiklarna, hur representationen såg ut dag för dag under våra 

undersökningsmånader och hur könsfördelningen bland Hallandspostens journalister ser ut. Vi 

gör sedan en sammanfattning av det vi anser är de viktigaste resultaten. 

 

6.1	Könsfördelning	totalt	i	Hallandspostens	sportsidor	-	april	2014	

Av de 163 sportartiklar med lokal förankring som publicerades i Hallandsposten i april månad 

år 2014, fanns ett tydligt överslag mot män. 78 % av samtliga sportartiklar hade en man eller 

flera män som huvudperson, medan 22 % av samtliga sportartiklar hade en kvinna eller flera 

kvinnor som huvudperson. Detta är räknat utifrån de artiklar där lag/idrottare från Halmstad, 

Laholm och Hylte kommun omnämns i artiklarna, som är Hallandspostens spridningsområden. 

Att det här resultatet väger över till männen såpass mycket som de gör beror till stor del på att 

den största sporten (fotboll) får väldigt mycket utrymme. Här har Halmstad BK en tydlig 

dominans och kan få fyra till fem separata artiklar om en och samma händelse, där krönikor ska 
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skrivas, intervjuer ska utföras och enskilda nyheter om händelser i den stora händelsen ska få 

utrymme. När det kommer till IS Halmia, som har ett elitlag i division ett för damer, så blir 

förekomsten inte alls lika omfattande. Här handlar det om max tre artiklar i genomsnitt i veckan 

för den största fotbollsklubben på damsidan i Halland. 

 

 
Figur	1		
Könsfördelning	-	Hallandspostens	sportsidor	april	2014	(procent)	
N	=	163 

 

Av totalt 163 studerade artiklar med lokal förankring visar ovanstående figur könsfördelningen 

under april 2014 avläsas tydligt. 77,9 % (78 % avrundat) utgör manlig huvudperson, medan 

22,1 % (22 % avrundat) har en kvinnlig huvudperson. Sporten fotboll dominerar för den här 

månaden, vilket också kan understryka den manliga dominansen gällande könsfördelningen i 

artiklarna.  
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6.1.2	Könsfördelning	totalt	i	Hallandspostens	sportsidor	-	oktober	2014	
	

	
Figur	2	
Könsfördelning	Hallandspostens	sportsidor	oktober	2014	(procent)	
N	=	120		
 

Av de 120 sportartiklar med lokal förankring som publicerades i Hallandsposten under oktober 

2014, hade 85 % av artiklarna en eller flera manliga huvudpersoner. 15 % av artiklarna hade en 

eller flera kvinnor som huvudperson. Med andra ord finns en tydlig dominans även här hos 

männen. Detta är räknat utifrån samma princip som april månad. Även under oktober månad är 

det fotbollen som dominerar (som vi visar i figur 8), där Halmstad BK och IS Halmia får störst 

utrymme. När vi tittar på figurerna kan vi utläsa att det är ingen större skillnad på månaderna 

gällande könsfördelningen. Det kan därmed konstateras att utifrån undersökningsperioderna, 

att sportartiklar om manliga idrottare oavsett årstid, är dominerande hos Hallandsposten.  

 

Resultatet av könsfördelningen i Hallandsposten går att jämföra med tidigare studier som vi har 

tagit del av till den här undersökningen. Våra siffror visar på att Hallandsposten har en jämlik 

könsfördelning med Anderssons studie av tre olika lokaltidningar från 2003.  Det som är viktigt 

att iaktta är att de skiljer mer än 10 år mellan studierna, vilket gör det än mer intressant då 

slutsatsen blir att åtminstone Hallandsposten inte har kommit särskilt långt i utvecklingen av en 

rättvis könsfördelning bland sportsidorna på en lokal nivå.  
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6.2	Fokus	på	elit-idrott	eller	bredd-idrott	-	april	2014	

När vi genomförde vår mätning av sportartiklarna i Hallandsposten hade vi även för avsikt att 

mäta utrymmet för de lokala idrottarna jämfört med de som går in under kategorin elitidrottare.  

 

 
Figur	3		
Elit-idrott*	och	Bredd-idrott**	april	2014	(procent)	
*	 =	 Elitidrott	 =	 Halmstad	 BK,	 IS	 Halmia,	 Drott	 Handboll,	 Halmstad	 Hammers	 och	 Hylte/Halmstad	 Volleyboll	
(herrar/damer)	
**	=	Bredd-idrott	=	Övriga	lag,	idrottare	och	sporter	(herrar/damer)	
N=	163		
 

I april månad har Hallandsposten en relativ jämn fördelning av rapporteringen kring elit-

idrottare och de som vi har kategoriserat som lokal/bredd-idrottare. Av de 163 sportartiklar från 

april är det 58 % som har ett fokus på elit-idrottare. 42 % av artiklarna har ett fokus på de lokala 

idrottspersonerna och lagen. En anledning till att de är såpass jämn fördelning ligger i grund till 

att april är en månad där fotbollssäsongen startar på allvar och då får de mindre lagen, som vi 

klassar som lokal/bredd-idrott, en stor plats i tidningen. Hallandsposten presenterar bland annat 

lagen, som inkluderar intervjuer med tränare, presentation av nyförvärv och analyser av 

motstånd. 
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6.2.1	Fokus	på	elit-idrott	eller	bredd-idrott	-	oktober	2014	

 

 
Figur	4	
Elit-idrott*	eller	lokal/bredd-idrott**	oktober	2014	(procent)		
*	 =	 Elitidrott	 =	 Halmstad	 BK,	 IS	 Halmia,	 Drott	 Handboll,	 Halmstad	 Hammers	 och	 Hylte/Halmstad	 Volleyboll	
(herrar/damer)	
**	=	Bredd-idrott	=	Övriga	lag,	idrottare	och	sporter	(herrar/damer)	
N	=	120		
 

Av de 120 sportartiklarna från oktober 2014 som publicerades i Hallandsposten hade 101 (84 

%) artiklar fokus på elit-idrottarna, medan resterande 19 (16 %)  artiklar hade fokus på 

lokal/bredd-idrottarna. Det är med andra ord en relativt stor skillnad på våra 

undersökningsperioder, då april hade ett betydligt större fokus på de lokala idrottarna än 

oktober månad. Att kvinnans plats under oktober månad är nästintill obefintligt kunde vi utläsa 

från tidigare diagram. Det blir därmed enkelt att räkna ut utifrån den här tabellen att fokuset på 

de kvinnliga lokala idrottsutövarna är väldigt litet och därmed svårt att analysera. Skulle vi 

lägga ihop april och oktobers lokal/bredd-idrottares artiklar skulle vi emellertid inte nå några 

större skillnader.  

 

6.3	Könsfördelning	dag	för	dag	-	april	2014		

I figur 5 kan vi avläsa artiklarnas spridning under april 2014. Dagarna skiljde sig en del och 

vissa dagar ägnades mindre tid och utrymme åt de lokala idrottsutövarna. En dag i veckan lades 
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dock stor vikt på de lokala idrottsutövarna där Hallandsposten den 23 april nådde ett maxantal 

på 13 sportartiklar med lokal förankring. Å andra sidan försåg Hallandsposten sina läsare med 

endast tre lokala sportartiklar den 24 april, vilket var det lägsta antalet under månaden. Under 

den senare halvan av månaden har männen ett hyfsat jämnt och kontinuerligt utrymme i 

Hallandsposten där artiklarna sprider sig mellan sex till nio artiklar om dagen. Kvinnorna har 

under månaden endast en dag när de överskrider männen. Lägg därtill att avsaknaden av 

sportartiklar om kvinnliga sportutövare förekommer vid nio tillfällen och att endast en artikel 

om dagen om densamma förekommer vid fem tillfällen. En anledning till att antalet artiklar om 

de manliga idrottarna var så överrepresenterade och hamnade i blickfånget i slutet av månaden 

beror på att herrallsvenskan i fotboll hade säsongspremiär och som tidigare nämnts, att stort 

fokus då lades på Halmstads BK:s herrlag. 

 

 

 
Figur	5	
Lokala	sportartiklar,	dag	för	dag	i	april	2014	(antal)	

 

Dagarna under april 2014 kunde inte någon specifik dag inte utläsas som ägnades åt 

lokalidrotten. Måndagar och tisdagar, (7, 8, 14, 15, 22, 28 april) var dock dagar där bredd-

idrotten fick relativt stor plats med spelarreportage, intervjuer och matchreferat. Med tanke på 
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att Hallandsposten inte når läsarna på söndagar, blir måndagen per automatik bredare med fler 

nyheter. Här ska två dagar rapporteras, där all internationell sport till lokal sport ska få plats på 

tre-fyra sidor. Därför blev artikeltypen “notiser” väldigt typisk för de här dagarna då 

Hallandsposten strävade efter att få plats med så många nyheter som möjligt på en och samma 

sida. Anmärkningsvärt för denna mätning är att den 4:e behandlade Hallandspostens artiklar 

enbart kvinnor, samtidigt som kvinnorna även utgjorde en markant andel den 7:e.  

 

6.3.1	Könsfördelning	dag	för	dag	-	oktober	2014	

 

 
 
Figur	6		
Lokala	sportartiklar,	dag	för	dag	i	oktober	2014	(antal)  

 

Vad det gäller dagarna i oktober 2014 så var det ett liknande upplägg som i april. Under 

måndagarna och tisdagarna lades även här fokus  på lokal-idrotten. Detta på grund av att 

Hallandsposten vill rapportera om de lokala idrottsutövarnas prestationer och resultat från 

helgen. Det som är viktigt att poängtera utifrån den här undersökningsmånaden är att 21 

oktober, som var en tisdag, kunde vi inte finna en enda enskild sportartikel med lokal 
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förankring, vilket besvarar varför dagen inte presenteras i figuren ovan. De nyheterna som 

fyllde Hallandsposten just denna dag var bland annat artiklar om herr-fotbollsallsvenskan och 

europeisk fotboll. Anmärkningsvärt även för denna figur är kvinnans deltagande för den 27:e, 

då de kvinnliga huvudpersonerna har störst andel denna dag.  

 

6.4	Storlek	på	de	studerade	artiklarna	-	april	2014	

En av de variabler som undersöktes var storleken på artiklarna, med tanke på 

frågeställningarnas utformning kring hur kvinnlig- kontra manlig idrott lyfts fram i medierna. 

Artiklarna har inte endast undersökts rent statistiskt, utan har även granskats utifrån vilken typ 

av artikel som förekommer mest för de båda könen. Nedan visar diagrammet ett resultat som 

är baserat på de antal artiklar som behandlade könen. Med tanke på att männen hade ett stort 

övertag i antal artiklar blir även resultatet av den här variabeln dominant hos männen. Av de 36 

artiklar som hade en kvinna som huvudperson, var det främst < ½ sida som var mest 

förekommande. Med tanke på det få antalet artiklar som behandlade kvinnor är det svårt att dra 

någon slutsats om kvinnans utrymme i Hallandsposten. Det är dock en tydlig tendens att 

kvinnans utrymme, åtminstone under vår undersökningsperiod, inte bara är få till antalet, utan 

är även också mindre till volymen.   
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Figur	7	
Artikelstorlek	i	förhållande	till	huvudpersonens	kön	april	2014	(antal)	 

 

Här kan det avläsas att artikelstorleken förhåller sig störst när huvudpersonen i artikeln är en 

man, detta gäller samtliga undersökta artikelstorlekar. Männen framkommer mest i artiklar med 

storleken <½ sida och i notiser. Av ovanstående figur att utgå ifrån, får kvinnorna inte ens 

hälften så stort artikelutrymme i jämförelse med männen, här visar männen på ett tydligt övertag 

gällande utrymmet på Hallandsposten. Det kan här även klargöras att männen i detta anseende 

får åtskilligt större utrymme i Hallandspostens sportsidor. Artikeltypen “notiser” blev väldigt 

typisk för Hallandsposten, då de strävade efter att få plats med så många nyheter som möjligt 

på en och samma sida. 
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6.4.1	Storlek	på	de	studerade	artiklarna	-	oktober	2014	

 

 
Figur	8	
Artikelstorlek	i	förhållande	till	huvudpersonens	kön	oktober	2014	(antal)	 

 

Även under oktober månad går det att utläsa att männen får den största platsen bland 

Hallandspostens utrymme på sportsidorna. Av de 18 sportartiklar som behandlade kvinnor är 

det endast en sportartikel som får en helsida, medan 7 artiklar får  <½ sida. Att endast 18 artiklar 

har räknats in till den här figuren gör dock kvoten betydligt större ifall det ytterligare skulle 

förekomma en helsida om en kvinnlig sportutövare. Med andra ord hade det behövts betydligt 

fler artiklar att analysera för att kunna dra en adekvat slutsats till den här figuren.  
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6.5	Sport	som	får	mest	utrymme	-	april	2014	

 

 
Figur	9	
Sport	som	får	mest	utrymme	i	sportsidorna	-	april	2014	(procent)	
N	=	163	
 

Fotbollen som sport dominerar Hallandspostens sportartiklar under april 2014, detta kan tydligt 

avläsas i figuren ovan. Rent procentuellt har resterande sporter markant mindre utrymme i 

jämförelse med fotbollen. Halmstad BK utgör den största anledningen till att fotbollen denna 

månad får störst utrymme, eftersom laget till störst del representeras i sportartiklarna under 

denna period. Dock dominerar fotbollen som sport inte endast denna månad, utan även i oktober 

månad som presenteras i nästkommande figur (se Figur 10).  
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6.5.1	Sport	som	får	mest	utrymme	-	oktober	2014	

	
	
	

 
Figur	10	
Sport	som	får	mest	utrymme	i	sportsidorna	-	oktober	2014	(procent)	
N	=	120	
 

Även i oktober månad är det fotbollen som är dominerande hos Hallandsposten. Närmare 

hälften av Hallandspostens artiklar behandlar fotboll. Det är återigen Halmstad BK som utgör 

den stora orsaken till detta. Inomhussporter som Volleyboll och Handboll är i snitt 7-10 artiklar 

under månaden, vilket är ganska väntat då Hylte/Halmstad och HK Drott är populära elit-lag. 

När det kommer till rapporteringen om idrottskvinnor, där antalet var 18 under oktober, så var 

det Handboll, Volleyboll samt de mindre sporterna häst- och travsport, dans och gymnastik som 

stod för kvinnliga huvudaktörer.   

 

6.6	Artiklarnas	fokus	gällande	innehåll	-	april	2014	

I en specifik studie som nämndes tidigare belyste Adams, Ashton, Lupton och Pollach att 

kvinnliga idrottsutövare blev av nyhetsvärde när merparten av nyheterna handlade om deras 

privatliv (2013:423). Utifrån deras resultat så går det inte hand i hand med vårt resultat som 
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nedanstående diagram visar. Viktigt att ha med i vår analys är dock att det med största 

sannolikhet skiljde sig mätmetoderna emellan. 

 

 

 
Figur	11		
Fokus	på	sporten/resultatet/prestationen	samt	fokus	på	privatliv/icke-sportrelaterat	-	april	2014	(procent)	
N	=	163	
 

I det här diagrammet har vi studerat artiklarnas innehåll där variablerna behandlat artikelns 

fokus kring huvudpersonens sportsliga resultat och prestation samt huruvida fokus belyst 

huvudpersonens privata angelägenheter eller övrigt som klassificerats som icke-sportrelaterat. 

Av det material vi undersökt är det ett tydligt bevis på att Hallandsposten fokuserar sina nyheter 

på sportsliga sammanhang. 92 % av artiklarna under april behandlar prestationen och fokuserar 

på resultatet medan 8 % behandlar idrottsutövarnas privatliv och icke-sportrelaterade intressen. 

Att artiklarna med en kvinnlig huvudperson skulle bli av mer nyhetsvärde vid privata 

angelägenheter och vara fler än de sportsliga framkommer inte hos Hallandsposten under 

månaden undersökningen gjordes. Här finns det endast ett fåtal sportartiklar där Hallandsposten 

rapporterar om privatliv, då är det dessutom männen som har flest icke-sportrelaterade artiklar, 

exempelvis att en fotbollsspelare är duktig i frågesport och tävlar i det på sin fritid. Utifrån 

tidigare nämnda studier, där bröllop, barnafödande och skilsmässor framkommer åtskilliga 

gånger, så kunde vi inte finna någon artikel som föll in ovanstående kategori.   
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Figur	12	
Fokus	på	sporten/resultatet/prestationen	samt	fokus	på	privatliv/icke-sportrelaterat	-	oktober	2014	(procent)	
N	=	120		
 

Även under oktober läggs det ett stort fokus på idrottsprestationerna då 88 % av artiklarna 

skriver om laget och idrottsutövarens resultat. 12 % av sportartiklarna fokuserar på icke-

sportrelaterade händelser och idrottsutövarens privatliv. Det var emellertid gemensamt med 

april att inga artiklar tog upp privata angelägenheter som skillsmässor, barnafödande och 

giftermål. Slutsatsen kan alltså utgå ifrån att Hallandsposten under våra undersökningsperioder 

har fokuserat på sporten och lämnat det privata utanför. En företeelse som motsäger en del av 

vår tidigare nämnda forskning.  
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6.7	Sammanfattning	kvantitativ	undersökning	

Våra frågeställningar till den kvantitativa undersökningen var enligt följande: 

 

Är Hallandspostens sportrapportering mansdominerad? 

• Hur ser könsfördelningen ut i Hallandspostens sportsidor? 

• Hur ser fördelningen ut mellan elit- och breddidrott ut? 

• Hur ser relationen mellan utrymme och genus ut? 

• Hur ser relationen mellan utrymme och sportgren ut? 

• Hur ser fördelningen gällande fokus på prestation och privatliv ut? 

 

Sammanfattningsvis kan vi efter den kvantitativa studien knyta an till den tidigare forskningen 

i resultatet. Kvinnorna marginaliseras och får inte alls lika stort utrymme som männen. I 

Hallandsposten läggs det stort fokus på det största idrottslaget Halmstads BK. Som vi nämnt 

tidigare och som våra tidigare presenterade tabeller visar, är det oftast flertalet artiklar och även 

storleken på artiklarna som dagligen tillägnas herrfotbollslaget. Därför blir det här resultatet 

extra dominant och övertygande i männens favör. Hallandspostens rapportering om kvinnor är 

inte obefintlig, den förekommer trots allt dock i liten omfattning. Vi kan utläsa en medvetenhet 

hos Hallandsposten om att kvinnoidrotten ska få en viss plats. Gällande vårt resultat av 

rapporteringen om elit-idrottarna kontra lokal-idrottarna visas, som vi har nämnt tidigare, en 

klar dominans till eliten tack vare Halmstads BK. Ett gemensamt särdrag i Hallandsposten 

under våra undersökningsperioder, i synnerhet april 2014, är att en gång i veckan läggs det stor 

vikt på de lokala idrottsutövarna, där en sida med fem till sex artiklar läggs på de lokala 

idrottarna. Fotboll är den största sporten vi har i vårt land och blir därmed även den största 

mediesporten. April, som är en månad där sommarsporterna ska sparkas igång i allmänhet och 

fotboll i synnerhet blir det fler sportartiklar om de lokala fotbollslagen under denna period, då 

de presenteras inför årets säsong. När dessutom Halmstad som stad kan stoltsera med ett elit-

lag i den högsta serien blir rapporteringen och bevakningen stor, eftersom att Hallandsposten 

inte vill att Halmstadborna ska tappa intresset för laget och sporten. Gällande våra 

undersökningsperioder så är resultatet kring könsfördelningen under de här månaderna 

nästintill identiska. Det är ett stort övertag hos männen och kvinnans plats är marginaliserad, 

både på våren och på hösten. Månaderna som utgjorde analysen utgick ifrån att det skulle vara 

relativt neutrala månader, med tanke på att ett så rättvist resultat som möjligt skulle framhävas. 

I och med det tydliga resultatet så visar Hallandsposten under 2014, att man var långt ifrån en 

rättvis könsfördelning, där kvinnans plats är marginaliserad.  
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7.0	Sammanfattande	diskussion	

Idrottsvärlden i allmänhet och idrottssverige i synnerhet strävar hela tiden efter jämställdhet. 

Som vi nämnde i inledningskapitlet är Sverige ett bra exempel på land som hela tiden strävar 

efter ett jämställt idrottssamhälle. En rättvis genusrepresentation mellan män och kvinnor är 

fortfarande långt borta, enligt vårt resultat av studien att döma. Frågan vi ställer oss efter den 

här studien är ifall vi någonsin kommer att nå ett fullt rättvist resultat där mannen och kvinnan 

får ett lika stort utrymme? I teorikapitlet tog vi upp begrepp som maskulinitet och 

könsmärkning som vi kommer att diskutera närmre i den här avslutande delen.  

 

Det resultat som vi kom fram till i vår studie som vi anser är mest intressant utifrån den 

kvantitativa analysen var hur stor del av bevakningen som handlade om män. Visserligen kunde 

vår hypotes om männens dominans styrkas med hjälp av den tidigare forskningen och de 

teoretiska utgångspunkterna. Den här utsträckningen förvånande oss då vi på förhand inte 

kunde se Halmstad som stad ha något “överlägset” idrottslag eller person i sin sport. Skulle 

exempelvis en analys av Göteborgsposten göras, så hade det varit tydligt från början att männen 

skulle få ett kraftig övertag då de representeras av två av de mest framgångsrika klubbarna i 

vårt land (Frölunda i ishockey och IFK Göteborg i fotboll). Rörande Hallandsposten trodde vi 

däremot att det skulle vara mer jämlikt där inget var dominerande, dessutom inte när vi valde 

en månad där samtliga sporter mer eller mindre var under säsong. En förklaring till att 

Hallandspostens sportartiklar domineras av män och som vi tidigare har belyst stavas; Halmstad 

Bollklubb. Klubben får störst bevakning, då det utöver matchreferat skrivs krönikor och dagliga 

intervjuer med spelare och ledare från klubben. Faktum är dock att det har inte gått särskilt bra 

för Halmstad BK, speciellt inte under vår undersökningsperiod. Därför blir det extra viktigt för 

Hallandsposten att kritisera, då dessa idrottsutövare är fulltidsproffs och det ska ingå i deras 

vardag att ta emot kritik. Hallandsposten kan inte kritisera kvinnliga idrottare på samma sätt, 

då de som vi tidigare nämnde, inte blir betraktade som “proffs” utan deras idrottande betraktas 

endast som en hobby och fritidsgöra. Allmänheten har högre krav och förväntningar på herrar 

och deras idrottande, medan kraven på kvinnornas idrottande inte är lika stora. Den tidigare 

forskningen i denna undersökning kan sägas styrka kvinnans sekundära ställning beträffande 

sportsliga sammanhang och rörande genusrepresentationen i medier.  

 

Vad som är tydligt är dock att Hallandsposten under våra undersökningsperioder inte har någon 

jämställd sportredaktion och att de teoretiska utgångspunkterna samt den tidigare forskningen 
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som behandlade den här typen av undersökningsmaterial kan kopplas samman med vårt 

resultat. Vi kan även här utläsa en  tydlig mansdominans där kvinnans underordning är tydlig. 

Sammanfattningsvis kan fastställas att Hallandsposten både domineras av manliga sportutövare 

och manliga sportjournalister.  

 

Vidare var det klassiska problemet om rapporteringen av kvinnors lagidrott synligt även i 

Hallandsposten. Har det kvinnliga laget en manlig huvudtränare, så är det denne som får komma 

till tals. Extra tydligt blev det i vårt exempel, där den manliga huvudtränaren fick kommentera 

skadorna på sina två spelare. Här hade en intervju med direkta svar från de två skadade spelarna 

varit mer fördelaktigt då Hallandsposten visat tecken på ett större utrymme för de idrottande 

kvinnorna. Det är sällan, som Ulrika Andersson påstår i sin undersökning, att det är tvärtom. 

Att kvinnor framträder som huvudperson i en artikeln som behandlar herridrott (Andersson, 

2003:28). Det är möjligt att det finns någon form av  vänskap som har byggts upp genom åren 

med journalisten och tränaren. De har pratat med varandra vid åtskilliga tillfällen tidigare och 

journalisten, som oftast jobbar under tidspress behöver snabbt en kommentar. Då blir det en 

form av bekvämlighet i att gå till tränaren och snabbt få kommentar därifrån. Detta är dock 

något som hade varit intressant att följa upp och undersöka i framtida studier.  

 

En teori som är väsentlig att återkoppla till är dagordningsteorin. I denna kontext innebär det 

att journalisterna och fotograferna (liksom alla journalister och fotografer som arbetar med 

media) som skapat innehållet i Hallandsposten förutbestämt beskriver diverse händelser och 

problem (Nilsson, 2004:351-352). Som mediekonsumenter av tidningens innehåll påverkas vi 

på ett eller annat sätt, vidare är det betydande att återkoppla resonemanget till ytterligare en 

teori - nämligen framing (Nilsson, 2004:354). Både dagordningsteorin och framing bidrar till 

hur medieinnehåll skapas och på vilket sätt innehållet påverkar oss. Teorierna kan sägas gå 

hand i hand och är mer eller mindre beroende av varandra. Hallandspostens genusrepresentation 

skulle inte vara möjlig att mäta utan att beakta dagordningsteorin och framing, eftersom syftet 

med all typ av publicering grundar sig på att påverka mediepubliken.  

 

Hur kan det komma sig att könsfördelningen inom idrotten inte kan speglas i medierna? Varför 

skrivs det såpass mycket om herridrotten när folk gång på gång pratar om att man vill sträva 

efter ett jämställt samhälle? Speglar medierna verkligheten på det sättet vi vill ha den? Är det 

så att läsarna överlag är män och därför vill de även läsa om män? Ja det är mycket möjligt. Vi 

belyste tidigt hur Gunilla Jarlbros (2006) citat skulle vara återkopplande under vår studie och 
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när vi nu sammanfattar den här undersökningen kan man fastslå att citatet står kvar än idag, år 

2016. Sport är männens värld och en arena där könsrollerna har bitit sig fast mer än resterande 

arenor i samhället. Redan under antiken har sport och idrott varit förknippat med styrka, fysik 

och snabbhet, där männen är starkare och snabbare. Bara för att det är ett faktum, så anser vi 

att det inte finns någon anledning att undervärdera kvinnor. Här har media ett stort ansvar - att 

låta båda könen bli sedda och hörda. Makten som media har över dagordningen måste 

rättvisebehandlas, då de bestämmer vad allmänheten ska få reda på. Är det så enkelt då? Nej, 

vi tror inte det. Männen kommer alltid att vara dominerande inom sportens värld. De är fysiskt 

snabbare än kvinnor, det har fler sponsorer, mer pengar är inblandat och när intresset ökar hos 

läsarna är bevakningen oundviklig. Då kan inte medierna undgå detta, för då förlorar de tittare 

och läsare. Utifrån könsmaktsordning som redogjordes i teorikapitlet kan vi även koppla 

samman utgångspunkterna till vårt huvudresultat. De  normativa förväntningarna är att de 

manliga arrangemangen är mer betydande än de kvinnliga.  Idrott och sport kommer alltid att 

förknippas med fysik, snabbhet och styrka. Det är egenskaper som mannen innehar utifrån 

normen, som sedan levt kvar i samhället.  

 

Genomgående under studien har frågan ställts ifall en artikel hade kunnat skrivas annorlunda 

om den hade handlat om motsatt kön. Vi kan se tendensen till att artiklarna ändrar karaktär 

gällande ordval beroende på vilket kön som är i fokus. Vi menar att utdraget som följer inte 

hade kunnat skrivas på följande sätt om det hade varit en eller fler kvinnor i fokus. I 

innehållsanalysen exemplifierade vi Hallandspostens underrubrik från den 17 april 2014, där 

journalisten uttryckte sig ytterst kritiskt angående Halmstad BKs förlust: Halmstads BK är helt 

under isen igen [...]. Om artikeln rört kvinnliga sportutövare, till exempel IS Halmias damlag, 

tror vi inte att rubriken hade sett likadan ut. Slutsatsen vi får efter att ha analyserat ordval, 

nedsättande ord och beskrivningar i Hallandspostens artiklar, är männen oftast mottagarna. Som 

vi tidigare nämnt handlar det om att män är fysiskt starkare och snabbare än kvinnor och därmed 

har de högre förväntningar på sig. Det intressanta i den här jämförelsen hade varit att undersöka 

läsarnas reaktion på rubriken och om kritiken hade varit riktad åt damerna. Vi tror inte det är 

en möjlighet, då en rubrik likt den ovan inte skulle kunna skrivas om ett kvinnligt lag. 

 

Gällande de journalistiska teorierna som behandlades i teorikapitlet, som behandlar 

journalisterna spegling av verkligheten, kunde vi inte finna några klara exempel som föll 

utanför ramen. Hallandsposten är konsekventa i sina ordval och hur de använder dem. I vårt 

exempel om att ordet “tjej” skulle vara av mindre betydelse än “kvinna” förekommer inte under 
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vår undersökningsmånad. Hallandsposten använder sig av ordet “damer” i sina artiklar och 

såvida det inte handlar om små barn eller tonåringar, där “tjej” nämns ett fåtal gånger, så är 

“damer” den benämning av könet som Hallandsposten använder sig av. 

 

Det finns dock en positiv aspekt att lyfta fram bland användningen av ord och beskrivningar av 

kön. Hallandsposten har med flera andra redaktioner runt om i landet blivit medvetna om att 

det finns en viss problematik i hur kvinnorna beskrivs. Det finns därför en försiktighet i hur de 

uttrycker sig och vilka ord de använder. Som tidigare studier visar, så är ord som “tjej” och 

“flicka” ett vanligt förekommande uttryck för kvinnorna. I vår studie var dessa benämningar 

sällsynta. Kanske för att de är lättare att upptäcka och blir därmed lätta att kritisera.  

 

Vi kunde heller inte finna några fall av sexualisering, där den tidigare forskningen visade 

tydliga bevis på att kvinnor blir stämplade som sexobjekt i de sporter som betraktas som 

feminina. Här var syftet att besvara hur kvinnorna representerades och om det även fanns ett 

större fokus på deras privatliv än idrottsprestationen. Det visade sig att det var ytterst få artiklar 

som fokuserade på kvinnans utseende eller privatliv. Just den här exemplifieringen vill vi också 

skicka med som förslag till vidare forskning. En fallstudie på ett antal kända idrottsprofiler, där 

de nämns i olika sportartiklar hade varit intressant att undersöka. Är det enbart det sportsliga 

som nämns? Eller får man ta del av idrottsprofilernas privatliv?  

 

Forskare är eniga om att (o)balansen kring genusrepresentationen i medier är ett problem, dock 

är medier under en utvecklingsprocess som må vara långsam men åt rättgående riktning. Total 

jämställdhet kring männens och kvinnors publicitet tror vi aldrig kommer kunna uppnås. Hade 

det varit så, att medier kunnat uppnå rättvis publicitet kvinnor och män emellan, hade vi som 

forskare sett tydliga tecken på denna förändring i detta nu. Vi vill kunna lita på Sveriges strävan 

efter jämlikhet, vi vill också tro på att balansen kommer vara mer framträdande, inte bara i 

Hallandspostens sportsidor, utan i alla medier. För att denna förändringsprocess ska kunna bli 

verklig är det centralt att fler kvinnor fortsätter att välkomnas in i mediebranschen, att fler 

kvinnliga journalister anställs och att fler kvinnliga sportutövare får större plats i sportsidorna. 

Detta förutsatt att kvinnor och män arbetar under samma villkor och bestämmelser, det är en 

självklarhet för oss. På så sätt kan utvecklingsprocessen för en mer jämlik genusrepresentation 

ta fart. Fler kvinnor får delta, vilket på sikt skapar ökat intresse för mediekonsumenterna och 

vidare skapas en ökad balans kvinnor och män emellan. 
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Som forskare för denna studie har vi genomgående förhållit oss till Jarlbros citat, att sport är 

männens värld. Vi vill i framtiden bestämt kunna hävda att Jarlbros resonemang är felaktigt och 

att det inte stämmer överens med vårt samtida sportsamhälle. Inom en snar framtid vill vi se en 

ökad medial makt hos kvinnor. På det sättet kan vi motbevisa Jarlbros resonemang och istället 

beskriva sporten som allas värld - inte bara männens. Första steget mot den förändringen är att 

bli medveten om problemet, vilket vi hoppas att vår studie har bidragit till.  

 

7.1	Förslag	till	vidare	forskning	

Vi vill med denna studie inspirera övriga och framtida forskare till att genomföra liknande 

studier som denna. Eftersom studier likt vår inte har genomförts i Sverige i lika stor omfattning 

som på den internationella arenan, anser vi studien som betydande för att kunna möta dagens 

problem gällande genusrepresentationen. 

 

Att studera hur artikelinnehåll ser ut på kvalitativ nivå är någonting vi starkt rekommenderar 

för den framtida forskningen. Detta är viktigt, eftersom en kvalitativ studie inte endast redogör 

för hur genusrepresentationen ser ut i en angiven kontext, utan redogör även för varför 

genusrepresentationen ser ut som den gör tillsammans med diverse bakomliggande faktorer. 

Denna undersökning kan bland annat göras genom att välja ut specifika utdrag och citat ur olika 

artiklar, som sedan beskrivs och analyseras.  
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