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Sammandrag 
Ishockey har sedan länge varit en sport som engagerat både män och kvinnor, men än är sporten 

inte jämlik mellan könen, vare sig gällande lön eller förutsättningar. I föreliggande uppsats 

undersöks hur sportkommentatorer beskriver hockeyungdomar i finalmatchen av TV-pucken 

och Stålbucklan 2017. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur genusföreställningar utmanas 

eller reproduceras i språkliga kommentarer av kommentatorerna i dessa hockeymatcher. 

Analysen bygger på en kvantitativ metod med räkning av hur många värderande adjektiv och 

adverb kommentatorerna använder i sina beskrivningar. Analysen bygger även på en 

diskursanalys, som rör användning av namn, kommentarer kring kropp och skridskoåkning 

samt TV-pucken som norm. Resultatet visar att kommentatorerna både utmanar och 

reproducerar stereotypiska genusföreställningar. Slutsatsen är att det fortfarande reproduceras 

stereotypiska genusföreställningar i TV-pucken och Stålbucklan, vilket kan bero på olika 

förväntningar på könen.  

 
 
 
 
Nyckelord: värderande adjektiv, genusföreställningar, sportkommentator, ishockey, sport, 
genus 
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1 Inledning  
Alla har en relation till sport. Endera förstår man sig inte alls på tjusningen i sport eller så följer 

man slaviskt sitt favoritlag, kanske är man till och med själv aktiv i en förening eller ett lag. 

Oavsett viken relation vi har till det så finns sport överallt: på radion, i dagstidningar, på våra 

sociala medier och på TV. En av våra absolut största sporter i Sverige är ishockeyn med över 

115 000 aktiva spelare från ungdomsnivå upp till elitnivå (Verksamhetsbeskrivning svensk 

ishockey 2016).  

 

Trots att ishockeyn länge har varit en sport för både män och kvinnor är verkligheten för dem 

inte jämställd. Redan på juniornivå skiljer sig förutsättningarna för kvinnor och män åt. När en 

manlig spelare börjar på hockeygymnasium får denne hyresbidrag, medan en kvinnlig 

hockeyspelare som börjar på samma gymnasium inte får något alls (Sveriges Radio 2017). Det 

finns med andra ord olikheter i hur manliga och kvinnliga ishockeyspelare behandlas redan som 

ungdomar. Frågan man då kan ställa sig är om denna bristande jämlikhet även går att återfinna 

i hur man talar om och beskriver män och kvinnor i hockeymatcher för ungdomar. 

 

Språkforskaren Karin Milles (2008) skriver att språket som vi använder reflekterar det samhälle 

vi lever i – om samhället inte är jämställt är inte språket det heller (2008:12). Med bakgrund av 

detta är det intressant att undersöka hur sportkommentatorer talar om och beskriver kvinnliga 

och manliga hockeyspelare. Syftet med denna studie är därför att hur genusföreställningar 

utmanas eller reproduceras i språkliga kommentarer i 2017 års finalmatcher av TV-pucken och 

Stålbucklan. Analysen genomförs genom att undersöka om sportkommentatorer förhåller sig 

mer positiva eller negativa till något av könen i sina beskrivningar av hockeyspelare. Dessutom 

analyseras kommentatorernas uttalanden om spelarnas namn, kropp och skridskoåkning. 

 

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur genusföreställningar utmanas eller reproduceras i 

språkliga kommentarer i 2017 års finalmatcher av TV-pucken, som spelas mellan killar, och 

Stålbucklan, som spelas mellan tjejer.  

 

 



 4 

Frågeställningar  

• Vilka värderande adjektiv och adverb används av kommentatorerna i beskrivningarna 

av killar och tjejer i finalmatcherna av TV-pucken och Stålbucklan? 

• Om det finns skillnader i dessa beskrivningar, ställer sig kommentatorerna sig mer 

positiva eller negativa till något av könen? 

• Hur uttalar sig kommentatorerna om spelarnas namn, kropp och skridskoåkning i dessa 

matcher? 

 

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras översiktligt viss tidigare forskning inom områdena genus, jämställt 

språk och sportkommentatorers språkbruk. 

 

Inom forskningsfältet språk och kön är Karin Milles en ledande forskare i Sverige. På 

Språkrådets uppdrag har hon skrivit boken Jämställt språk (2008) i vilket hon behandlar olika 

perspektiv på språk och genus. Mäns och kvinnors roller i samhället har förändrats under de 

senaste årtiondena, vilket har lett till att skildringarna av män och kvinnor i media också har 

förändrats. Kvinnor som är verksamma inom stereotypiskt manliga sfärer, så som sport och 

byggarbete, porträtteras numera på ett mer nyanserat sätt. De beskrivs som aktiva och skickliga, 

och deras privatliv nämns inte längre i lika stor utsträckning som tidigare. I offentliga 

sammanhang behandlas kvinnor och män olika, ett exempel är användandet av namn. Kvinnor 

i offentligheten presenteras ofta med förnamn och efternamn, medan män enbart presenteras 

med efternamn. Milles menar att detta förmodligen beror på gamla traditioner och att det kan 

leda till att samhället i stort inte identifierar kvinnor vid efternamn i samma utsträckning som 

män (Milles 2008:19f.). 

 

I boken Gösta och genusordningen (2007) presenterar Yvonne Hirdman det så kallade 

genussystemet. Hirdman menar att genussystemet är en ordningsstruktur för kön. Det är ett 

nätverk av processer och föreställningar som tillsammans leder till och upprätthåller mönster 

och regelbundenheter gällande kön och genus i samhället. De två huvudprinciperna i 

genussystemet är isärhållandet av könen och mannen som norm (Hirdman, 2007:212f.). Den 

första principen innebär att män och kvinnor, samt manligt och kvinnligt, hålls isär och ses som 

vandras motpoler (Hirdman 2007:215). Desto kraftigare dessa motpoler hålls isär, desto 
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självklarare blir också mannen som norm (Hirdman 2007:222). Genussystemet upprätthålls av 

genuskontraktet som grundar sig i ömsesidiga föreställningar om kvinnor och män samt om vad 

som är manligt och kvinnligt. Genom att förhålla sig till genuskontraktets föreställningar om 

kön reproduceras genussystemet vidare i generationer (Hirdman 2007:218). 

 

Birgitta Henes har i sin avhandling (1984) syftet att undersöka hur flickor och pojkar beskrivs 

i barn- och ungdomlitteratur, och jämföra beskrivningarna med traditionella könsroller. Henes 

undersökning visar att beskrivningarna av rollfigurerna i litteraturen ofta var relativt likartade 

och inte överensstämde med de traditionella könsmönstren. Ett exempel på detta är fältet 

”känsla och sinnesstämning” som i böckerna var vanligt förekommande både bland pojkar och 

flickor. Däremot fanns det skillnader mellan pojkar och flickor som också stämde in på de 

traditionella könsmönstren. Ett exempel på en sådan skillnad är adjektiv som hör till ”arbetsliv 

och ekonomi”. Dessa slags beskrivningar fanns nästan bara i samband med beskrivningar av 

pojkar, medan beskrivningar av flickor oftare innehöll beskrivande ord i fälten ”popularitet och 

anseende”. Hene underbygger denna slutsats med beläggen ”en duktig/populär flicka” gällande 

beskrivningen av flickorna, respektive ”en skicklig/berömd yrkesman” gällande beskrivningen 

av pojkarna. En annan skillnad mellan könen är att det i böckerna värderas högre att vara pojke 

än att vara flicka. Ett exempel på detta kan vara att manliga figurer i böckerna i större 

utsträckning beskrivs med ett mer detaljerat utseende och att de också har en mer central roll i 

boken. Sammanfattningsvis konstaterar Hene att de traditionella könsrollerna är tydligast 

markerade i de beskrivande orden för rollfigurernas relation till andra och deras roll i samhället. 

Det är i dessa sammanhang förväntningarna på de olika könen syns som tydligast och 

normsystemet för de olika könen blir märkbart (Hene 1984:247f.). 

 

Ett annat exempel på forskning av språk och genus är ett examensarbete av Alexander 

Kjetselberg (2012). I examensarbetet undersökte Kjetselberg om det fanns någon skillnad i hur 

sportkommentatorer omtalar kvinnliga och manliga fotbollsspelare när de begick misstag. 

Materialet bestod av tre herr- och tre dammatcher i fotboll under OS 2012. Metoden var en 

kvalitativ kategorisering av kommentatorernas uttalanden, kombinerat med en kvantitativ 

analys av dessa (2012:2). Kjetselbergs slutsats var att det fanns vissa skillnader i hur de manliga 

kommentatorerna omtalar de manliga respektive kvinnliga fotbollsspelarna. Dessa skillnader 

var dock så pass små att det inte gick att konstatera ett mönster. Svaret på Kjetselbergs 

frågeställning om det finns skillnader i hur kommentatorerna omtalar kvinnliga och manliga 

fotbollsspelare blir därför ett nej, det finns inga skillnader (2012:32f.).  
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4 Definitioner och utgångspunkter 
I detta avsnitt förklaras begreppen adjektiv, adverb, värdeladdade ord och genus. Begreppet 

värdeladdade adjektiv och adverb behandlas i den första delen, medan begreppet genus 

behandlas i ett eget avsnitt. 

 

4.1 Värdeladdade adjektiv och adverb 
Till att börja med förklaras kort vad ett adjektiv och ett adverb är. Ett adjektiv anger typiskt 

egenskaper, hur något är eller en tillhörighet till en grupp. Exempel på adjektiv är bland annat 

bra, ledsen eller grekisk (Josefsson 2010:72). Adverb är ord som används för att beskriva en 

händelse, något som görs eller en situation. Adverb kan ibland se likadana ut som adjektiv, men 

det är funktionen i meningen som avgör om det är ett adverb eller adjektiv. I exemplet ”Lejonet 

reagerade blixtsnabbt” är ordet blixtsnabbt ett adverb och beskriver lejonets handling. Om 

meningen istället löd ”Lejonet var blixtsnabbt” är ordet blixtsnabbt ett adjektiv, eftersom det 

beskriver lejonet (Josefsson 2010:84f.). 

 

Värdeladdade ord används för att påverka läsarens handlade och åsikter, till exempel för att få 

läsaren att tycka att någonting är bra eller dåligt. Ett ord eller en fras kan vara positivt, negativt 

eller neutralt laddat. De positivt laddade orden anger uppmuntran och gillande, medan de 

minusladdade orden anger avståndstagande och missnöje (Hellspong & Ledin 1997:170). 

Värdeladdningar kan graderas på en plus-, noll- och minusskala och kan påverkas av olika 

ordval, förstärkande eller försvagade förled samt komparationsformer (Liljestrand 1993:46). 

 

Gällande de neutralt laddade adjektiven och adverben kan det noteras att det är sammanhanget 

där dessa ord uttrycks som ofta gör att de kategoriseras som neutrala. Exempel på ord som har 

kategoriserats in i denna kategori är ”äldsta” och ”svårt för Niederbach att göra något”. Dessa 

ord skulle kunna flyttats till negativt laddade adjektiv och adverb, men på grund av den mening 

eller dess sammanhang tolkas de som neutrala istället. Andra exempel ur denna kategori hör 

ofta till typiska hockeyord, exempel på detta är ”[laget är] fulltaligt” samt ”först på pucken”. 

Orden säger ingenting om spelarna i sig, men är ändå beskrivande ord. 
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4.2 Genus 
För att undersöka hur genus reproduceras och utmanas i de två studerade matcherna i TV-

pucken och Stålbucklan måste först begreppet genus definieras i detta sammanhang. Maria 

Ohlsson (2013:162) förklarar genus som något som formar individens sociala könsidentitet. 

Det som formar individen är de roller, förväntningar och rättigheter som sätts på individen i 

och med dennes biologiska kön. Skillnaden mellan kön och genus kan beskrivas som att kön är 

något vi föds med, medan genus är något vi gör och skapar när vi umgås och verkar med andra 

människor (Ohlsson 2013:159). Genus är med andra ord olika förväntningar som skapas på 

tjejer och killar genom interaktion mellan människor. Det är något som skapas och återskapas 

genomgående på både samhällelig, interpersonell och individuell nivå (Ohlsson 2013:164f.). 

Språket vi använder, både i vardagen och i större sammanhang, reflekterar verkligheten – om 

verkligheten inte är jämställd är inte språket det heller (Milles 2008:12). Ett jämställt och 

könsneutralt språk är ett språk som inkluderar både kvinnor och män, och ett språk som 

undviker att reproducera normer och könsstereotypiska uppfattningar (Milles 2002:190). Denna 

studie fokuserar på genus i språk och hur genus reproduceras eller utmanas i den aspekten. 

 

5 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras studiens två metoder. Den första metoden är en kvantitativ metod där 

adjektiven och adverben räknas i hockeymatcherna. Därefter används en kvalitativ 

diskursanalys för att tolka resultaten och undersöka om sportkommentatorerna reproducerar 

eller utmanar stereotypiska könsroller. I materialavsnittet presenteras vidare de två 

hockeymatcherna som ska undersökas: finalen i TV-pucken för pojkar och finalen i Stålbucklan 

för flickor. I avsnittet presenteras också studiens avgränsningar.  

 

5.1 Metod 
Kvantitativa metoder bygger på räknebart material som ger ett översiktligt resultat. Fördelarna 

med kvantitativa metoder är ofta att undersökningen blir precis och jämförelser mellan olika 

kategorier lätt kan göras. En nackdel är att resultaten kan dölja en mer komplex bild av 

materialet (se t.ex. Lagerholm 2010:30f.). I den kvantitativa delen räknas vilka värdeladdade 

adjektiv och adverb som används i personbeskrivningarna av spelarna och deras prestationer i 

TV-pucken och Stålbucklan. Dessa adjektiv och adverb kategoriseras sedan som positivt, 
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negativt och neutralt laddade och finns presenterade i bilaga 1–4. Metodens syfte är att samla 

in ett översiktligt och räknebart material för att kunna jämföra antalet ord och vilka ord som 

används i dessa olika hockeymatcher. Denna del lägger grunden för den kvalitativa delen av 

undersökningen. 

 

Kvalitativa metoder används för att undersöka ett område på djupet (Boyd & Ericsson 2015:18). 

Syftet med den kvalitativa metoden i denna studie är att ge en mer komplex bild av materialet, 

sätta in det i ett sammanhang och tolka de resultat som förs fram i den kvantitativa analysen. 

Den kvalitativa metoden som har valts för att göra detta är en diskursanalys. En diskurs kan 

utgöras av yttranden, eller i mitt fall ord, vilka alltid skapas i något slags sammanhang – 

nämligen en specifik kontext (Norrby 2014:26). I mitt fall är kontexten hockeymatcherna samt 

genusbakgrunden (se kapitel 4). Vidare är ”yttrandena” de adjektiv och adverb som 

sportkommentatorerna använder i dessa matcher. Diskursanalysen går med andra ord ut på att 

analysera tal i en speciell kontext (Norrby 2014:29). Denna metod är viktig för att kunna svara 

på undersökningens frågeställning om genusföreställningar återskapas eller utmanas i dessa 

hockeymatcher. Analysen sker mot bakgrund av definitioner, utgångspunkter och tidigare 

forskning. 

 

Metoderna som används i denna studie är således en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod. Detta val har gjorts med bakgrund av att en kombination av olika metoder är fördelaktigt 

för en undersökning. Detta eftersom en kan dra fördelar av båda metoderna, och på så vis 

presentera en mer enhetlig bild av materialet (se t.ex. Boyd & Ericsson 2015:19). Båda 

metoderna är dessutom nödvändiga för att besvara mina frågeställningar. 

 

5.1.1 Tillvägagångssätt 

För att samla in material till studien har jag sett på de två hockeymatcherna och antecknat det 

som är av intresse för studien, nämligen citat som innehåller adjektiv och adverb. Även citat 

som är av intresse för undersökningen av genus har antecknats. Vissa ord har antecknats utan 

relation till sitt sammanhang, till exempel ”bra”, medan andra ord har antecknats i ett citat 

eftersom dess sammanhang har betydelse för ordets mening. De adjektiv och adverb som har 

varit aktuella för studien har sedan excerperats från dessa anteckningar. Eftersom definitionen 

av adjektiv och adverb samt vad som egentligen är personbeskrivningar var relativt svår har 

denna process gjorts två gånger.  
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I studien har även ord som beskriver spelarnas prestationer inkluderats, då dessa också, direkt 

eller indirekt, säger något om personbeskrivningen. Detta inkluderar uttryck som ”bra jobb”, 

”spelar smart” och ”fin passning”. Även om dessa ord inte direkt är personbeskrivningar så rör 

det sig ändå om adjektiv och adverb eftersom de anger en attityd och ger en bild av spelarna. 

När adjektiven och adverben däremot beskriver en situation, som i till exempel ”utmärkt 

skottläge”, har dessa exkluderats från analysen. Detta eftersom adjektiven och adverben tydligt 

beskriver en situation och inte en prestation kopplad till en spelare. I studien inkluderas också 

de adjektiv och adverb som används när kommentatorerna pratar om de olika lagen. Dessa 

inkluderas eftersom de är beskrivningar av spelarna, om än kollektiva sådana. Ett uttryck som 

däremot inte inkluderas i analysen är fraser med ordet ”vilken”, i exempelvis ”vilken tjej” och 

”vilken passning”. Dessa uttryck kan ses som en indirekt beskrivning av spelare, men ordet 

”vilken” är inget adjektiv eller adverb, och därför väljs det bort. Även värdeladdade substantiv 

som ”kanonmatch” och ”matchvinnare” har valts bort.  

 

5.2 Material 
Materialet i denna studie är referat av två TV-sända hockeymatcher som ingår i två stora 

ungdomsturneringar, en för killar och en för tjejer. Båda matcherna kommenteras av en 

sportkommentator och en expertkommentator. Sportkommentatorns uppgift är att rapportera 

och förklara vad som händer i matchen, medan expertkommentatorns uppgift snarare är att 

analysera situationerna i matchen och svara på sportkommentatorns frågor. Hockey är en 

mycket etablerad sport i Sverige och därför valdes just denna sport som material till studien.  

 

Det har tidigare genomförts liknande studier på bland annat fotboll, men inte på hockey. 

Eftersom hockey är en av de största och mest etablerade sporterna i Sverige är det därför 

intressant att välja just hockey som material för studien. Finalmatcherna i TV-pucken och 

Stålbucklan har valts ut som material eftersom de har samma sportkommentator, dock olika 

expertkommentatorer, och sänds på samma kanal, SVT. På så vis blir analyserna av matcherna 

mer jämförbara än om undersökningen hade utgått från matcher med olika sportkommentatorer 

från olika kanaler. Vidare är det ett aktivt val att inte använda landskamper som material i denna 

studie. I en turnering för ungdomar och mellan län, istället för länder, är kommentatorerna 

mindre partiska. Detta gör att matcherna kan jämföras på ett mer jämlikt sätt gällande 

värderande ord hos sportkommentatorerna.  
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Den ena hockeymatchen som analyseras är finalen i TV-pucken 2017. TV-pucken startades 

1959 och är en turnering mellan olika distrikt för pojkar mellan 15 och 16 år (SVT sport 2012). 

Finalmatchen som analyseras sändes söndagen den 5 november klockan 13:30–15:00 i SVT1 

(Svenskmediedatabas 2017). Den spelades mellan Ångermanland och Småland i Göteborg i två 

perioder à 20 minuter. Den totala speltiden som undersöks är 70 minuter.  

 

Den andra hockeymatchen som används som primärmaterial i studien är finalmatchen i 

Stålbucklan 2017. Stålbucklan startades år 2012 och är, liksom TV-pucken, en 

ungdomsturnering mellan olika distrikt för flickor i åldern 14 och16 år (Swehockey 2018). 

Finalmatchen som analyseras sändes söndagen den 12 mars klockan 14:15–16:15 i SVT1 

(Svenskmediedatabas 2017). Finalmatchen spelades mellan Västergötland/Bohuslän-Dalarna 

och Södermanland i Örnsköldsvik i två perioder à 20 minuter. Den totala speltiden som 

undersöks är 57 minuter. 

 

5.2.1 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att endast undersöka två hockeymatcher. Denna avgränsning görs 

för att anpassa undersökningen efter examensarbetets begränsningar i omfång. Vidare 

undersöks bara spelsekvenser och inte intervjusituationer, vad som sägs mellan perioderna eller 

vad som sägs före eller efter matcherna. Denna avgränsning görs med bakgrund av att det är 

sportkommentatorernas och experternas språkbruk som ska undersökas, inte reportrarnas och 

programledarnas.  

 

6 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en bakgrund till herr- och damhockey för att informera om vilka skillnader 

som finns mellan dem. 

 

6.1 Herrhockey 
Herrhockeyn kom till Sverige år 1919 genom en inflyttad amerikansk affärsman, Raoul Le 

Mat. Han intresserade Sveriges olympiska kommitté för sporten och den 17 mars 1922 bildades 

Svenska ishockeyförbundet (AIK 2009, Verksamhetsbeskrivning svensk ishockey 2016). 

Svenska ishockeyförbundet beskriver sig själva som ”Den samlande organisationen som 

främjar, utvecklar och administrerar idrotterna ishockey och inline hockey på alla nivåer”  



 11 

(Verksamhetsbeskrivning Svensk Hockey 2016). Idag är hockey en av Sveriges största sporter 

med 115 000 aktiva, 22 distriktsförbund och serieverksamhet från skolserier upp till Svenska 

hockeyligan. Svensk ishockey har även varit framgångsrik på internationell nivå med tio VM-

guld och två OS-guld på herrsidan (Verksamhetsbeskrivning Svensk Hockey 2016).  

 

6.2. Damhockey 
År 1968 bildade MoDo Hockey (då MoDo AIK) Sveriges första damlag i ishockey, och 1969 

spelades sedan den första organiserade damhockeymatchen i Sverige (Sundsvalls tidning 

2013). Seriespelet för damer i Sverige startade 1988 och kallades då Riksserien (Svenska 

mästare för damer sedan starten 1988 2017). År 2016 bytte serien namn till SDHL, en 

förkortning för svenska damhockeyligan Namnbytet gjordes för att utveckla och satsa på 

damhockeyn eftersom intresset för hockey bland unga tjejer ständigt ökar (DIF hockey). 

Damhockeyn i Sverige har också skördat framgångar på internationell mark med bland annat 

ett OS-silver och två VM-brons (Damernas OS, VM och EM sedan starten 1989 2017). 

 

Den stora skillnaden mellan dam- och herrhockey, med undantag för hur länge de existerat, är 

reglerna. I damhockey är de flesta tacklingar förbjudna, till skillnad från herrhockey där det är 

tillåtet att tacklas. Tacklingar togs bort från damhockeyn innan VM 1994 eftersom den fysiska 

skillnaden var så stor mellan de olika deltagande länderna. Detta har lett till att damhockeyn 

spelmässigt skiljer sig från herrhockeyn. I damhockeyn är det viktigt att vara teknisk, ha bra 

puckkontroll och ett bra skott istället för att tacklas som är en viktig del av herrhockeyn 

(Spelregler inom hockey). 
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från undersökningen. De första avsnitten behandlar vilka 

värderande adjektiv och adverb som förekommer i TV-pucken och Stålbucklan. Senare avsnitt 

behandlar hur sportkommentatorn och expertkommentatorerna reproducerar och utmanar 

genusföreställningar.  

 

7.1 Värderande adjektiv och adverb i TV-pucken och Stålbucklan 
7.1.1 TV-pucken 

Tabellerna 1 och 2 visar hur många positiva, negativa och neutrala adjektiv och adverb som 

förekommer i de två perioderna av finalmatchen i TV-pucken. Tabellerna är uppdelade för att 

visa på sportkommentatorns respektive expertkommentatorns ordval. Tabellerna visar antal och 

andel av totalt antal kommentarer för varje kommentator och totalt (se bilaga 1–4 för 

förteckning av adjektiv och adverb).   

 

Tabell 1 Värderande adjektiv och adverb i TV-pucken, period 1. 

 Positiva Neutrala Negativa Totalt 
 N % N % N %  

Sportkommentator 50 88 % 6 11 % 1 1 % 57 
Expertkommentator 34 87 % 1 3 % 4 10 % 39 

Totalt 84 88 % 7 7 % 5 5 % 96 
 

 

Tabell 2 Värderande adjektiv och adverb i TV-pucken, period 2 

 Positiva Neutrala Negativa Totalt 
 N % N % N %  

Sportkommentator 34 74 % 4 9 % 8 17 % 46 
Expertkommentator 29 80 % 2 6 % 5 14 % 36 

Totalt 63 77 % 6 7 % 13 16 % 82 

 
I första perioden förekom övervägande positiva beskrivningar av spelarna, 88 % av alla 

beskrivningar hade en positiv laddning. Det som inte syns i tabellerna är i vilken grad 

kommentatorerna talar om laget och individer. När det kommer till positivt värderande adjektiv 

och adverb är de kommentarer som beskriver individuella spelare flest; endast 4 % beskriver 

laget i sportkommentatorns språkbruk, och endast 14 % hos expertkommentatorn. Förklaringen 
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till detta kan ligga i att det är lättare att se individuella positiva prestationer och 

personlighetsdrag och kommentera dessa. De ord som sportkommentatorn och 

expertkommentatorn använder är ofta relativt vanliga positivt förstärkande ord, exempelvis 

återkommer ordet ”bra” mycket ofta. Det återfinns också mycket förstärkande positiva 

värdeord, sportkommentatorn använder bland annat ”fenomenalt” och ”strålande”. Liknande 

positivt laddade ordval förekommer också hos expertkommentatorn, exempel på dessa ordval 

är ”absolut bästa” och ”åh vad bra”. Ett återkommenade ord som sportkommentatorn använder 

är ”skicklig” i exempelvis ”spelskicklig”. Detta ord använder sportkommentatorn fem gånger i 

första perioden.  

 

När det kommer till de negativt värderande adjektiven och adverben är det inte individerna 

kommentatorerna väljer att kommentera, utan snarare gruppen och laget. Hos 

sportkommentatorn återfinns en negativ beskrivning, ”sämre uppspel”, vilken syftar på laget. I 

expertkommentatorns refererat återfinns 10 % negativa beskrivningar, varav ingen av dem 

syftar på en enskild individ. Exempel på de negativt laddade beskrivningar som 

expertkommentatorn använder är ”de mindre killarna” och ”aldrig riktigt bra”.  Värt att notera 

är även att de negativa beskrivningarna generellt sett är mycket få i den första perioden av TV-

pucksfinalen, endast 5 % totalt hos både sportkommentatorn och expertkommentatorn. 

 

I den andra perioden är det flest positiva beskrivningar om spelarnas person och prestation, inte 

om gruppen och laget, precis som i första perioden. I den andra perioden har dock de negativa 

beskrivningarna av spelarna ökat. Från den första perioden har sportkommentatorns negativa 

beskrivningar ökat från 1 % till 17 %. Även expertkommentatorns negativa beskrivningar har 

ökat, dock bara från 10 % till 14 %. En förklaring till den markanta ökningen av negativa 

beskrivningar i andra perioden kan vara att spelarna blivit tröttare och på så vis också lättare 

begår misstag i sitt spel, vilket resulterar i negativt laddade beskrivningar. Dessa negativa 

kommentarer har i andra perioden övergått från att vara inriktade på laget till att kommentera 

individuella spelare. En negativt laddad beskrivning som återkommer hos både 

sportkommentatorn och expertkommentatorn är ”stackars” och ”stackarn”. Användningen av 

denna beskrivning återkommer samtidigt hos de två kommentatorerna och sker när målvakten 

av misstag missar en puck och därmed släpper in ett mål. Andra negativt laddade beskrivningar 

som förekommer i andra perioden är ”mycket trött nummer fem” och ”nervöst”. Dessa kan som 

sagt härledas till att spelarna har mindre energi samt att slutet på matchen närmar sig.  
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Förutom ökningen av negativa beskrivningar kan det även konstateras att förekomsten av 

positiva beskrivningar har minskat i andra perioden. Detta blir tydligt hos sportkommentatorn 

som hade 88 % positivt laddade personbeskrivningar i första perioden, och endast har 74 % i 

andra perioden. Expertkommentatorn har även han minskat sina positiva beskrivningar om än 

inte lika drastiskt, från 87 % i första perioden till 80 % i andra perioden. Bland de positiva 

beskrivningarna i andra perioden är det expertkommentatorns uttalanden som har starkast 

positivt laddad karaktär. Expertkommentatorn använder ord som ”fullständigt dominant”, 

”himla duktig” och ”absolut bästa”. Expertkommentatorn kommer också ofta tillbaka till ordet 

”fantastiskt” i exempelvis ”fantastiskt bra”. Expertkommentatorn använder detta ord fem 

gånger i andra perioden, medan han endast använder ”fantastiskt” två gånger i första perioden. 

Sportkommentatorns positiva beskrivningar däremot är mer avmattade, han använder inte lika 

starkt positivt värdeladdade ord, exempel på sådana ord är ”bra gjort” och ”fin framspelning”. 

Sportkommentatorns användning av ordet ”skicklig” återkommer även i andra perioden. I den 

andra perioden använder sportkommentatorn ordet ”skicklig” två gånger. 

 

Det kan finnas olika förklaringar till varför kommentatorernas beskrivningar generellt blir mer 

negativa i den andra perioden jämfört med första. Det kan bero på spelarnas energinivå som 

gör att de begår fler misstag, och på så vis blir det fler negativt laddade beskrivningar och färre 

positivt laddade beskrivningar. Det skulle också kunna bero på de förväntningar som finns på 

spelarna. Spelarna i TV-pucken är de bästa ungdomarna i Sverige på sin sport, därav är 

förväntningarna på dem mycket höga. När förväntningarna inte möts kan detta resultera i färre 

positiva beskrivningar och fler negativa. 

 

7.1.2 Stålbucklan 

I tabellerna 3 och 4 presenteras hur många positiva, neutrala och negativa adjektiv och adverb 

som förekom i de två perioderna av finalmatchen i Stålbucklan. Tabellerna är uppdelade för att 

synliggöra vad som sägs av sportkommentatorn, och vad som sägs av expertkommentatorn. 

Tabellerna visar antal och andel av totalt antal kommentarer för varje kommentator och totalt 

(se bilaga 1–4 för förteckning av adjektiv och adverb). 
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Tabell 3 Värderande adjektiv och adverb i Stålbucklan, period 1 

 Positiva Neutrala Negativa Totalt 
 N % N % N %  

Sportkommentator 46 90 % 3 6 % 2 4 % 51 
Expertkommentator 24 83 % 5 17 % 0 0 % 29 

Totalt 70 88 % 8 10 % 2 2 % 80 

 

Tabell 4 Adjektiv och adverb i Stålbucklan, period 2 

 Positiva Neutrala Negativa Totalt 
 N % N % N %  

Sportkommentator 52 84 % 6 10 % 4 6 % 62 
Expertkommentator 39 89 % 2 4 % 3 7 % 44 

Totalt 91 86 % 8 7 % 7 7 % 106 

 

För den första perioden av finalmatchen i Stålbucklan går det att konstatera att majoriteten av 

de adjektiv och adverb som används av både sportkommentatorn och expertkommentatorn är 

positiva. Av de positivt laddade adjektiven och adverben handlade 88 % om individen och 14 % 

av dem beskrev laget. Hos expertkommentatorn förekommer ordet ”bra” frekvent i olika 

konstellationer, däribland exempelvis ”riktigt bra” och ”väldigt bra”. En annan ofta 

återkommande fras hos expertkommentatorn är uttrycket ”att se” i till exempel ”jättekul att se”. 

Frasen ”att se” återkommer bara i de positivt laddade adjektiven och adverben, aldrig i de 

neutralt eller negativt laddade orden. Den förekommer i 14 % av de positivt laddade adjektiv 

och adverb i första perioden och kan tolkas som ett uttryck för en överraskning eller som en 

motbevisning på låga förväntningar. Något är ”jättekul att se” eftersom prestationen inte är 

förväntad. Det ska dock inte uteslutas att detta uttryck kan vara en del av expertkommentatorns 

lokala dialekt eller sociolekt. Det är också ett uttryck som endast förekommer hos 

expertkommentatorn.  

 

Bland sportkommentatorns uttryck förekom också ofta ”bra” i olika konstellationer, men ordet 

”bra” varieras också med andra förstärkande uttryck så som ”strålande”, ”hårt” och ”utmärkt”. 

Ett uttryck som återkommer hos sportkommentatorn är ordet ”framgångsrik”. Det återkommer 

fyra gånger i den första perioden, både i individuellt sammanhang och när laget kommenteras. 

Ett annat uttryck som också förekommer ofta är användandet av ordet ”fin”. Detta ord 

återkommer fem gånger i den första perioden och är därmed det näst vanligaste uttrycket efter 

”bra”. Värt att notera här är dock att ”fin” endast förekommer i kommentarer om spelarnas 
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prestation, exempelvis i ”fin fin aktion” eller ”jättefin räddning”. Ordet används alltså inte för 

att kommentera spelarnas utseende, utan bara deras aktioner och prestationer.  

 

Gällande de negativt laddade adjektiven och adverben är dessa mycket få i första perioden. 

Anmärkningsvärt är också att expertkommentatorn inte gör någon negativ beskrivning. De två 

negativa adjektiven och adverben återfinns därför hos sportkommentatorn. De negativa 

beskrivningar som används är ”mindre bra uppspel” och ”rätt så osynlig”. Båda anger 

beskrivningar av individer och därmed kommenteras laget eller spelare i plural inte negativt 

alls i första perioden.  

 

De neutralt laddade adjektiven och adverben rör antingen hockeyrelaterade termer eller ålder 

på spelarna. Exempel på hockeyrelaterade termer är ”hon var så pass fri” och ”är fulltaligt”. 

Dessa ord är varken positivt eller negativt laddade, utan bara konstateranden i matchen. 

Gällande ålder finns exemplen ”väldigt unga tjejer” och ”är ett par år yngre”. Dessa har också 

kategoriserats som neutrala då de i sitt sammanhang inte har något positivt eller negativt laddat 

värde.  

 

I den andra perioden av Stålbucklan har både de positiva och negativa beskrivningarna ökat. 

De neutralt laddade adjektiven och adverben är däremot lika många som i första perioden. 

Ökningen i positivt laddade adjektiv och adverb återfinns hos både sportkommentatorn och 

expertkommentatorn, ökningen är dock större hos expertkommentatorn. Sportkommentatorn 

ökade antalet positiva beskrivningar med sex stycken, medan expertkommentatorn ökade sitt 

antal med 15 stycken. Även i denna period använder expertkommentatorn i huvudsak det 

positivt laddade ordet ”bra”. Även det förstärkande ordet ”jätte”, i till exempel ”jättebra”, 

används 11 gånger av expertkommentatorn i period två och endast två gånger i första perioden. 

Därmed kan det konstateras att expertkommentatorn inte bara använder fler positivt laddade 

adjektiv och adverb i andra perioden, utan också att de generellt sett ökar i styrka.  

 

Antalet positivt laddade adjektiv och adverb som sportkommentatorn använde sig av ökade 

också i andra perioden, om än inte lika drastiskt som expertkommentatorns. Även här 

förekommer ordet ”bra” frekvent, men även beskrivningar som ”lugn” och ”fantastiskt” 

återkommer. Liksom i den första perioden återkommer ordet ”framgångsrik” och 

framgångsrikt” fyra gånger under periodens gång, lika många gånger som i den första perioden. 

Även orden “fin” och ”fina” återkommer fem gånger i den andra perioden, lika många gånger 
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som i den första. Även här syftar dessa adjektiv på att beskriva vad spelarna gör, så som ”fina 

dribblingar”.  

 

Denna ökning av positivt laddade adjektiv, både till antal och styrka, kan förklaras med att 

majoriteten av målen i matchen gjordes i andra perioden. Första perioden slutade 1–0, medan 

slutresultatet blev 4–0. Målen skulle kunna vara en förklaring till varför både 

sportkommentatorn och expertkommentatorn ökar sina positivt laddade beskrivningar av 

spelarna.  

 

I den andra perioden har även de negativa beskrivningarna av spelarna ökat. Första perioden 

innehöll endast 2 % negativa beskrivningar, medan den andra perioden innehåller 7 %. 

Sportkommentatorn använder fyra negativa adjektiv och adverb under andra perioden, två för 

att beskriva laget och två för att beskriva individuella prestationer. De negativa beskrivningar 

som används är ”tunnare trupp”, vilket syftar till att ett av lagen har mindre erfarna eller sämre 

spelare än det andra laget. Denna beskrivning återkommer sedan en gång till. Utöver denna 

används också uttrycket ”kommer något sent” som en negativ beskrivning, och dessutom ”ser 

[…] pucken sent”. Gällande expertkommentatorns användning av negativt laddade adjektiv och 

adverb så förekommer tre stycken i andra perioden, jämfört med noll i den första. Två av de tre 

negativt laddade beskrivningarna som används syftar på laget eller flera spelare. Dessa två är 

”det är inte lätt för dem” och ”ser lite uppgivet ut”. Värt att notera är att första beskrivningen 

handlar om att tjejerna är vana att spela med killarna. I och med denna vana är det ”inte lätt” 

för dem att anpassa sitt fysiska spel till Stålbucklan, eftersom tacklingar inte är tillåtna i 

damhockey.  

 

Precis som de positivt laddade beskrivningarna har även de negativa beskrivningarna ökat i 

andra perioden av Stålbucklan. Denna ökning kan bero på att spelarna är tröttare i andra 

perioden och därmed begår fler misstag. Fler misstag leder också till fler negativt laddade 

beskrivningar av så väl individuella spelare som lag.  

 

7.1.3 Jämförelse mellan TV-pucken och Stålbucklan 

I detta avsnitt jämförs antalet värderande adjektiv och adverb i TV-pucken och Stålbucklan med 

varandra. Eftersom jämförelsen fokuserar på helheten har både perioderna samt 

sportkommentatorns och expertkommentatorns adjektiv och adverb slagits ihop, se tabellerna 

5 och 6.  
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Tabell 5 Värderande adjektiv och adverb i TV-pucken, period 1 och 2 

 Positiva Neutrala Negativa Totalt 

 N % N % N %  
Totalt 147 83 % 13 7 % 18 10 % 178 

 

Tabell 6 Värderande adjektiv och adverb i Stålbucklan, period 1 och 2 

 Positiva Neutrala Negativa Totalt 
 N % N % N %  

Totalt 161 86 % 16 9 % 9 5 % 186 
 

Med hjälp av sammanställningarna går det att konstatera att kommentatorerna förhåller sig 

något mer positiva i beskrivningen av Stålbucklans spelare och prestationer än TV-puckens, 

86 % positiva beskrivningar mot 83 %. De positiva kommentarerna skiljer sig dock inte 

nämnvärt mellan matcherna, Stålbucklan har endast 3 procentenheter fler positiva 

beskrivningar än TV-pucken. Sportkommentatorns positiva beskrivningar däremot är fler till 

antalet i Stålbucklan jämfört med TV-pucken. Som tidigare nämnts kan detta bero på vad som 

händer i matcherna, hur många mål det blir och vilka räddningar som görs. Det kan också bero 

på förväntningar. Om kommentatorerna ställer högre krav på TV-puckens spelare är det också 

svårare för spelarna att nå upp till dessa förväntningar. Med lägre förväntningar finns det istället 

större utrymme för positiva överraskningar. Detta kan vara anledningen till att det förekommer 

fler positiva adjektiv och adverb i Stålbucklan.  

 

I sammanställningen går det också att utläsa att kommentatorerna använder dubbelt så många 

negativa adjektiv och adverb i TV-pucken jämfört med Stålbucklan. I TV-pucken är 

fördelningen lika mellan kommentatorerna, medan i Stålbucklan använder sportkommentatorn 

fler negativa beskrivningar än expertkommentatorn. I båda matcherna skedde det en ökning av 

negativa adjektiv och adverb i andra perioden jämfört med första. Detta kan bero på att spelarna 

blir trötta och begår fler misstag. Även i detta fall kan förväntningarna på spelarna ha inverkan 

på varför kommentatorerna är hårdare i sin kritik mot spelarna i TV-pucken jämfört med 

spelarna i Stålbucklan.  

 

I både TV-pucken och Stålbucklan används ordet ”bra” mycket ofta i olika konstellationer, 

exempelvis ”mycket bra” och ”jättebra”. I TV-pucken är det två ord förutom ”bra” som 
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återkommer fler än fem gånger i matchen, dessa ord är ”skicklig” och ”fantastiskt”. Ordet 

”fantastiskt” återkommer sju gånger i matchen och det används bara av expertkommentatorn 

medan ordet ”skicklig” även det återkommer sju gånger i matchen men används endast av 

sportkommentatorn. I Stålbucklan återkommer orden ”framgångsrik” och ”fin”. Ordet 

”framgångsrik” återkommer åtta gånger i matchen och används bara av sportkommentatorn. 

Ordet ”fin” återkommer tolv gånger i matchen, brukas mestadels av sportkommentatorn men 

även av expertkommentatorn och används för att beskriva spelarnas prestationer. Orden 

”fantastiskt” och ”fin” förekommer i både TV-pucken och Stålbucklan, även om de är vanligt 

förekommande i respektive matcher. Ordet ”skicklig” förekommer dock endast i TV-pucken, 

på samma sätt återfinns ordet ”framgångsrik” endast i Stålbucklan. Dessa båda ord används i 

hög grad enbart av sportkommentatorn, den enda kommentator som medverkar i båda 

matcherna.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att kommentatorerna beskriver spelarna i Stålbucklan 

och deras prestationer mer positivt än vad de gör med spelarna i TV-pucken. Det finns också 

en viss skillnad i vilka ord som används för att beskriva spelarna och dess prestationer. I TV-

pucken används orden ”skicklig” och ”fantastisk”, medan ”framgångsrik” och ”fin” är de ord 

som återkommer bland beskrivningarna i Stålbucklan.  Vad detta beror på är svårt att spekulera 

i, troligen kan det röra sig om hur matcherna utspelar sig eller vad kommentatorerna har för 

förväntningar på spelarna innan matchen. 

 

7.2 Genusföreställningar i TV-pucken och Stålbucklan 
I detta avsnitt presenteras de mönster som har upptäckts gällande hur sport- och 

expertkommentatorerna reproducerar och utmanar genusföreställningar. 

 
7.2.1 Namn 

Ett av de mönster som blev tydligast under materialinsamlingen var hur kommentatorerna 

använde namn under TV-pucken och Stålbucklan. I finalmatchen i TV-pucken användes både 

spelarnas för- och efternamn, speciellt i första perioden. Att förekomsten av kombinationen för- 

och efternamn är större i första perioden går att förklara genom att kommentatorerna presenterar 

spelarna för tittarna, exempelvis ”se hur skicklig han är nummer 15, Oscar Magnusson”. Båda 

kommentatorerna övergår dock snabbt till att bara, eller till stor del, referera till spelarna med 

endast efternamn. Detta förekommer redan i åttonde matchminuten i första perioden då 
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sportkommentatorn säger ”titta på den där finten från Svedin”. Även expertkommentatorn 

övergår till att använda sig av efternamn redan i första perioden, till exempel i 13:e minuten när 

han säger ”svårt för Niederbach att göra något”. Detta trots att det finns två olika Niederbach i 

matchen. Trots att kommentatorerna tidigt övergår till att i övervägande del benämna spelarna 

vid deras efternamn är det lätt att följa med i matchen och förstå vilka spelare de kommenterar.  

 

I finalmatchen av Stålbucklan används också för- och efternamn i första perioden, exempelvis 

i ”hårt och bra jobb där också från nummer åtta Jonna Andersson”. Till skillnad från TV-pucken 

övergår dock inte kommentatorerna till att använda efternamn i första perioden. Den enda 

gången endast ett efternamn används i första perioden är vid följande tillfälle: ”Moa Strömberg. 

Strömberg igen”. Trots att flera spelares namn ofta återkommer i första perioden används endast 

kombinationen av för- och efternamn för att benämna dem. I följande exempel kommenterar 

sportkommentatorn att tittarna bör ha lärt sig spelarens namn, eftersom hon varit mycket aktiv 

i matchen: ”ni har lärt er hennes namn nu, Lina Ljungblom spelar upp den […]”. Trots detta 

uttalande fortsätter sportkommentatorn att säga Lina Ljungblom istället för bara Ljungblom.  

 

Det är inte förrän i andra perioden av Stålbucklan som användandet av endast efternamnen blir 

mer förekommande. Det är dock fortfarande kombinationen av för- och efternamn som är allra 

vanligast. Ett exempel på där sportkommentatorn använder bara efternamnet finns i mitten av 

andra perioden där sportkommentatorn säger ”bra igen utav Okenfjäll”. Användandet av endast 

efternamn är dock inte lika vanligt i Stålbucklan som det är i TV-pucken. Där används 

efternamn vid omtal av spelare redan i första perioden, samt mycket mer frekvent genom hela 

matchen jämfört med Stålbucklan. Sportkommentatorn säger också själv i slutet av första 

perioden i Stålbucklan att han har svårt för spelarnas namn: ”känner ju själv att det tar några 

minuter innan jag får koll på på tjejerna eftersom jag inte ser dom här frekvent, men det är 

verkligen några som utmärker sig ordentligt”. Detta kan vara anledningen till att efternamn 

används mer frekvent i TV-pucken jämfört med Stålbucklan. Det är även möjligt att 

argumentera för att en sportkommentator bör vara lika mycket förberedd inför båda dessa 

finalmatcher, då den enda skillnaden mellan matcherna är att killar spelar i TV-pucken och 

tjejer spelar i Stålbucklan. I Stålbucklan kan man också notera att expertkommentatorn endast 

använder förnamnet när hon omtalar en spelare vid ett tillfälle i matchen: ”Lina är lite av en 

målskytt”. Användandet av endast förnamn förekommer aldrig i TV-pucken, utan där är det 

efternamn eller en kombination av för- och efternamn som används.  
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Analysen av användandet av namn i TV-pucken och Stålbucklan visar att killarna och tjejerna 

behandlas och omtalas olika. Killarna benämns oftare med efternamn, medan tjejerna benämns 

med för- och efternamn, eller i vissa fall endast med förnamn. Detta stämmer överens med 

forskning om hur kvinnor och män omtalas i offentligheten och som säger att män i 

offentligheten oftare omtalas med efternamn, medan kvinnor omtalas med för- och efternamn. 

Detta grundar sig förmodligen på gamla traditioner och kan leda till att samhället inte 

förknippar kvinnor vid efternamn i lika hög grad som män (Milles 2008:19f.). Detta blir tydligt 

även i TV-pucken och Stålbucklan. Kommentatorerna använder efternamn som omtal i mycket 

högre grad i TV-pucken än vad de gör i Stålbucklan. På så sätt identifieras tjejerna med för- 

och efternamn, eller i vissa fall endast med förnamn, medan killarna i hög grad bara identifieras 

med efternamn.  

 

Denna snedfördelning av användning av namn kan därför ses som ett reproducerande av 

genusföreställningar. Spelarna i Stålbucklan omtalas inte på samma sätt som spelarna i TV-

pucken, vilket gör att språket inte är jämställt. Genusföreställningarna blir reproducerade 

eftersom killarna i TV-pucken fungerar som norm. När spelarna i Stålbucklan inte blir omtalade 

på samma sätt som spelarna i TV-pucken blir de därför underordnade och uppfattas som mindre 

viktiga och kanske också inte lika kompententa. Verkligheten är inte jämställd, och språket 

reflekterar detta (Milles 2008:12), vilket blir tydligt i användandet av namn i TV-pucken och 

Stålbucklan. 

 

7.2.2 Kropp  

Ett mönster som också kan urskiljas i finalmatcherna av TV-pucken och Stålbucklan är hur 

kommentatorerna talar om kropp och skridskoåkning. I finalmatchen av TV-pucken omtalas 

spelarnas kroppar speciellt av expertkommentatorn. I de båda perioderna kommenteras 

spelarnas kroppar sju gånger av expertkommentatorn och två gånger av sportkommentatorn. 

De ord som används oftast i dessa sammanhäng är stor och liten, exempelvis ”stor stark back” 

och ”förstaläget hade den lille energiske Viktor Åström”. Kommentarerna om att spelarna är 

stora har genomgående en positiv laddning. Det kan förklaras med att det oftast är en fördel att 

vara lite större och muskulös i hockey då det är en mycket fysisk sport. Att vara ”stor och [ha] 

lång räckvidd” samt att vara ”svår att få omkull” är därför åtråvärda egenskaper när det kommer 

till hockey. Detta betyder däremot inte att användandet av liten eller lille alltid är kopplat till en 

negativ laddning. Idealet för en hockeyspelare är att vara stor, men det kan även finnas fördelar 

i att vara mindre – till exempel att vara snabbare på isen. Följande exempel är en positivt laddad 
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beskrivning av en spelare med ordvalet liten: ”det här gör Åström bra, lilla nummer 20”. Det 

finns dock också exempel på när beskrivningen som liten har en mer negativ laddning, såsom 

”liten kille, pojke” och ”mindre killarna”. Majoriteten av kommentarerna kring spelarnas 

kroppar är dock positivt laddade.  

 

I finalmatchen av Stålbucklan kommenteras spelarnas kroppar endast en gång: ”stor, kraftfull”. 

Denna kommentar kommer från sportkommentatorn. I övrigt förekommer inga kommentarer 

kring spelarnas kroppar. Att kommentatorerna inte kommenterar spelarnas kroppar i samma 

utsträckning i Stålbucklan som i TV-pucken kan ha olika förklaringar. Detta kan detta bero på 

att spelare inom damhockey inte får tacklas. Därför är det inte heller lika intressant att 

kommentera kropparna då storleken främst har betydelse för det fysiska spelet. En annan 

förklaring kan vara att det finns mycket laddning kring kommentarer av tjejers kroppar. 

Kvinnors kroppar diskuteras ofta i media och normen för en kvinnokropp är att den ska vara 

smal. Därför kan det vara svårt att kommentera tjejernas kroppar utifrån ord som ”stor”.  

 

Utifrån denna analys kan det konstateras att kommentatorerna inte utmanar 

genusföreställningarna gällande uttalanden om spelarnas kroppar i TV-pucken och Stålbucklan. 

Det manliga idealet, både i samhället och bland hockeyspelare, är att vara stor och muskulös. 

Det är också det ideal som uppträder i TV-pucken. Denna bild varken utmanar eller 

reproducerar dock genus, eftersom en hockeyspelare ska vara stor, lång och muskulös, oavsett 

kön. I Stålbucklan kommenteras spelarnas kroppar endast en gång under matchens gång. Att 

kommentatorerna inte väljer att kommentera spelarnas kroppar i Stålbucklan kan bero på att 

det inte är lika relevant som i TV-pucken, eftersom tjejerna inte får tacklas. Detta gör att det är 

svårt att säga om detta mönster reproducerar traditionella genusföreställningar. 

 

7.2.3 Skridskoåkning 

Skridskoåkningen är en färdighet som omnämns olika ofta och på olika sätt i TV-pucken och 

Stålbucklan. I TV-pucken kommenteras skridskoåkningen explicit sju gånger, varav sex av 

kommentarerna är från expertkommentatorn, medan bara en av kommentarerna är från 

sportkommentatorn. Följande citat är exempel på hur kommentatorerna uttalar sig om killarnas 

skridskoåkning: ”bra uppåkning” och ”härlig skridskoåkare”. I Stålbucklan uttalar sig 

kommentatorerna om spelarnas skridskoåkning 12 gånger, varav hälften av de kommentarerna 

är från expertkommentatorn och hälften av dem är från sportkommentatorn. Exempel på dessa 

uttalanden är ”underbar skridskoåkare” och ”riktigt bra skridskoåkning här från flera spelare”. 
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En anledning till att kommentatorerna omtalar tjejernas skridskoåkning mer än killarnas kan 

grunda sig i att spelarna i Stålbucklan inte får tacklas, och därför blir skridskoåkningen desto 

viktigare. Detta förklarar dock inte varför man talar mer positivt eller negativt om 

skridskoåkningen i de olika matcherna. 

 

Samtliga kommentarer kring tjejernas skridskoåkning har en positiv laddning. 

Kommentatorerna berömmer genomgående att spelarna åker bra, snabbt och aktivt. Detsamma 

gäller med majoriteten av kommentarerna kring killarnas skridskoåkning, den är ofta bra och 

snabb. Skillnaderna som går att skönja i kommentarerna om skridskoåkningen mellan TV-

pucken och Stålbucklan är dock att kommentatorerna kommenterar killarnas skridskoåkning 

som negativ, vilket inte förekommer i Stålbucklan. Dessa negativa kommentarer om spelarnas 

skridskoåkning i TV-pucken är ”onödigt stillastående” och ”där måste du ner snabbare, 

Svedin”. Dessa kommentarer anspelar på att spelarna inte rör på sig tillräckligt eller är för 

långsamma i sin skridskoåkning. En tänkbar anledning till att kommentatorerna ställer sig mer 

negativa till killarnas skridskoåkning kan bero på de förväntningar och krav som finns på 

spelarna. Spelarna förväntas kunna prestera på en hög nivå inom många olika spelområden i 

TV-pucken, däribland skridskoåkningen. Dessa förväntningar bygger på den svårighet det finns 

att bli uttagen till TV-pucken, och den prestige turneringen har. Det är bara de bästa spelarna 

som blir uttagna, därför är också förväntningarna höga. Detta kan vara en förklaring till de 

negativa kommentarerna kring spelarnas skridskoåkning i TV-pucken. 

 

Förväntningar kan också vara en anledning till hur kommentatorerna talar om tjejernas 

skridskoåkning. I finalmatchen av Stålbucklan kommenteras tjejernas skridskoåkning endast ur 

ett positivt perspektiv, både av sport- och expertkommentatorn. Det är tänkbart att 

kommentatorerna inte har lika höga förväntningar på dessa spelare som de i TV-pucken, då det 

inte i samma utsträckning är lika hög konkurrens om platserna. Ett exempel på detta finns i 

följande citat av expertkommentatorn: ”kul att se att tjejerna åker full fart till båsen när de byter, 

det är viktigt”. Expertkommentatorns uttryck ”kul att se” kan i sig tolkas som ett positivt 

överraskat uttryck. Dessutom indikerar uttrycket ”det är viktigt” att spelarna kanske normalt 

inte ”åker full fart till båsen när de byter”. Detta kan uttrycka en lägre förväntan på nivån av 

skridskoåkningen hos spelarna i Stålbucklan. Dessa olika förväntningar på killar och tjejer kan 

därför ses som reproduktion av genusföreställningar. Detta eftersom kommentarerna och 

förväntningarna inte utmanar den bild som finns av killar och tjejer i denna kontext. 
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Det som kan lyftas som ett utmanande av genusföreställningar är att kommentatorerna talar så 

positivt om tjejernas prestationer, i detta fall skridskoåkningen. Trots att ordvalen ibland 

skvallrar om låga förväntningar porträtteras tjejerna ändå som aktiva och driftiga i matchen, 

mycket tack vare de positiva kommentarerna kring deras skridskoåkning. Forskning visar att 

skildringarna av kvinnor som är verksamma i stereotypiskt manliga sfärer har ändrats och 

nyanserats under de senaste årtiondena. De beskrivs som aktiva och skickliga istället för passiva 

(Milles 2008:19f.), vilket också stämmer överens med beskrivningarna av spelarna i 

Stålbucklan. Därför kan det konstateras att kommentarerna kring spelarnas skridskoåkning 

även utmanar de stereotypiska genusföreställningarna. 

 
 
7.2.4 TV-pucken som norm 

I finalmatcherna av TV-pucken och Stålbucklan går det att urskilja ett mönster som skvallrar 

om att TV-pucken är normen och standarden. Ett tecken på detta är att Stålbucklan och de 

kvinnliga spelarna sätts i jämförelse med TV-pucken och de manliga spelarna. Ett exempel på 

finns i följande citat: ”[Stålbucklan är] tjejernas motsvarighet till killarnas TV-pucken”. 

Stålbucklan blir här inte erkänd som en egen turnering, utan snarare en form av TV-pucken, 

fast för tjejer. Denna förklaring av Stålbucklan kan ha sin orsak i att TV-pucken existerat sedan 

1959 och Stålbucklan startades 2012 (se ”5.2 Material”).  Men trots att Stålbucklan har funnits 

i fem år när denna match sänds förklarar kommentatorerna fortfarande turneringen med 

hänvisning till TV-pucken. Detta medan Stålbucklan inte alls kommer på tal under hela 

finalmatchen i TV-pucken.  

 

Det går också att skönja skillnaderna i förberedelserna och kunskaperna hos kommentatorerna 

innan matchen, bland annat i användningen av namn. Som tidigare konstaterat använder 

kommentatorerna endast efternamn vid omtal i större utsträckning i TV-pucken än i 

Stålbucklan. Detta kan tyda på att kommentatorerna känner till dessa spelare bättre än vad de 

känner till spelarna i Stålbucklan. Vidare säger också sportkommentatorn att han inte kan 

tjejernas namn särskilt bra: “känner ju själv att det tar några minuter innan jag får koll på på 

tjejerna eftersom jag inte ser dom här frekvent”. Förberedelserna innan dessa matcher och 

förkunskaperna är med andra ord större när det kommer till TV-pucken än Stålbucklan.  

 

Resultaten visar att TV-pucken generellt är normen och standarden när turneringarna jämförs. 

Att det blivit på det här sättet skulle kunna förklaras med att TV-pucken har existerat längre, 
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och därför byggt upp en större publik och historia. I hockey är det herrhockeyn som har funnits 

längst, fått störst utrymme och som är mycket mer etablerad än damhockey (se kapitel 6), vilket 

även speglas i dessa matcher. Det är tydligt att det är Stålbucklan och damhockeyn som är 

underordnad TV-pucken och herrhockeyn. Därmed reproduceras stereotypiska 

genusföreställningar att mannen är norm och att kvinnan är underordnad mannen.  

 

 

8 Sammanfattning och slutsatser 

Gällande adjektiv och adverb i TV-pucken och Stålbucklan kan det konstateras att 

kommentatorerna beskriver spelarna i Stålbucklan på ett mer positivt sätt än spelarna i TV-

pucken. Det är fler positivt laddade adjektiv och adverb som används för att beskriva spelarna 

och deras prestationer i Stålbucklan än spelarna i TV-pucken. Det är dessutom också fler 

negativt laddade beskrivningar gällande spelarna i TV-pucken jämfört med spelarna i 

Stålbucklan. Därför går det att konstatera att kommentatorerna ställer sig mer positiva till de 

kvinnliga spelarna i Stålbucklan jämfört med de manliga spelarna i TV-pucken gällande 

beskrivningar av spelarna och deras prestationer. Anledningen till att kommentatorerna 

beskriver tjejerna på ett mer positivt sätt kan bero på olika saker, en förklaring kan vara att det 

beror på förväntningar. Genom att ha lägre förväntningar är det också lättare att bli positivt 

överraskad, och därmed också bli mer positiv i sina beskrivningar. I och med att TV-pucken 

har funnits i fler år, har fler deltagare och en svårare uttagning är det också rimligt att anta att 

kommentatorerna har högre förväntningar på dessa spelare. Högre förväntningar gör också att 

det är svårare att bli positivt överraskad och kanske lättare att vara kritisk. Detta skulle förklara 

varför finalmatchen i TV-pucken har färre positiva beskrivningar och fler negativa 

beskrivningar än finalmatchen i Stålbucklan.  

 

Att kommentatorerna beskriver spelarna i Stålbucklan på ett mer positivt sätt än vad de 

beskriver spelarna i TV-pucken kan tolkas som ett utmanande av genusföreställningar. Hockey 

är en typiskt manlig sfär i vilken kvinnor i Sverige inte haft tillgång till förrän på 1970-talet då 

de första officiella damlagen startades (Sundsvalls tidning 2013). Att då kvinnor i denna kontext 

beskrivs på ett mer positivt sätt än män måste därför ses som ett utmanande av 

genusföreställningar. Ett ytterligare utmanande av genusföreställningar finns i hur 

kommentatorerna pratar om spelarnas skridskoåkning i de olika matcherna. Kommentatorerna 

förhåller sig mycket positiva i sin beskrivning av spelarnas skridskoåkning i Stålbucklan. De 
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visar även på att de kvinnliga spelarna är snabba, skickliga och driftiga när det kommer till 

hockeyspelandet. Detta går också i linje med den forskning Milles presenterar om att kvinnor 

som är verksamma i en typisk manlig sfär har börjat beskrivas som mer aktiva och skickliga, 

de porträtteras på ett mer nyanserat sätt jämfört med vad de har gjort förr (Milles 2008:19f.). 

 

Det går dock att urskilja att kommentatorerna också reproducerar genusföreställningar i sina 

referat, bland annat i användandet av namn. Kommentatorerna använder i högre grad endast 

efternamn när de omtalar spelarna i TV-pucken, när de omtalar spelarna i Stålbucklan använder 

de både för- och efternamn. Milles menar att detta även förekommer i offentliga sammanhang 

och förmodligen beror på gamla traditioner. Det leder dock till att vi inte i samma utsträckning 

identifierar kvinnor vid efternamn som vi gör med män (Milles 2008:19f.). Eftersom 

kommentatorerna i hög utsträckning inte omtalar de kvinnliga spelarna vid endast efternamn 

bidrar de till denna utveckling och reproducerar därmed stereotypiska genusföreställningar om 

att kvinnor inte har samma höga status som män.  

 

Kommentatorerna reproducerar även genusföreställningar i hur de talar om TV-pucken och 

Stålbucklan. Stålbucklan refereras till som ”tjejernas version av TV-pucken”, medan 

Stålbucklan inte alls nämns i finalmatchen av TV-pucken. Kommentatorerna förklarar tjejernas 

turnering genom att hänvisa till killarnas turnering. TV-pucken har förvisso existerat sedan 

1959, medan Stålbucklan startades 2012. När denna finalmatch sänds har dock turneringen 

Stålbucklan funnits i fem år och bör inte behöva förklaras genom en hänvisning till en annan 

turnering. Sportkommentatorn, vars jobb det är att kommentera spelarna och matchen, säger att 

han inte känner till spelarna eller namnen på dem särskilt väl. Det här är inte något som varken 

nämns eller lyfts fram som ett problem under finalmatchen i TV-pucken. Dessa exempel visar 

på att könen både hålls isär, samt att det är mannen som är normen, vilket stämmer överens 

med Hirdmans genussystem. Kommentatorerna håller isär könen genom att sätta tjejernas 

turnering i relation till killarnas, samt genom att vara mindre förberedd till finalmatchen i 

Stålbucklan. Därmed reproducerar de också mannen som norm och genussystemet utmanas inte 

(Hirdman 2007:218). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommentatorerna både utmanar och reproducerar 

stereotypiska genusföreställningar. Den stora skillnaden mellan matcherna kan ligga i vilka 

förväntningar kommentatorerna har på de olika könen. I TV-pucken har kommentatorerna höga 

förväntningar på spelarna och är väl förberedda inför matchen, deras kommentarer blir därför 
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kanske mer kritiska men ändå självklara. I Stålbucklan har kommentatorerna lägre 

förväntningar och sämre förberedelser inför matchen, därför blir de också mer positivt 

överraskad eftersom spelarnas prestationer överträffar deras förväntningar.  

 

Det är dock svårt att dra stora slutsatser av resultaten eftersom studien är begränsad i sitt omfång 

och material. Studien visar dock att det finns skäl att fortsätta forska inom området på ett 

bredare material som kan sträcka sig över flera matcher eller en längre tidsperiod. Det skulle 

också vara intressant att undersöka om det finns någon skillnad i hur kommentatorer omtalar 

män och kvinnor i lag- och individsporter eller ungdoms- och seniormatcher. Det går dock ändå 

att konstatera att det finns skillnader i hur tjejer och killar omtalas i TV-pucken och Stålbucklan, 

och att det fortfarande reproduceras stereotypiska genusföreställningar. 
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Bilaga 1 Värderande adverb och adjektiv i första 
perioden av TV-pucken 
 
Adverben och adjektiven är markerad med fetstilt text. De beskrivningar som handlar om laget 
och gruppen är markerade med ”(L)”. 
 
 
Sportkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Spets i vissa spelare, Energiknippet, Härlig skridskoåkare, Bra kemi med, Väldigt bra, 
Väldigt bra, Skolade, Jobbar hårt, Stenhårt i kampen, Absolut bästa backar, Store backen, 
Spelskickliga, Många bra målvakter, Många kreativa [backar], Spelskickliga backar, Bra 
jobbat, Bra målvakt, Har ett riktigt bra skott, Skickligt, Bra spelat, Lille, Energiske Viktor 
Åström, Bra, Igång spelet snabbt, Lysande av Svedin, Börjat övertygande, Skicklig han är, 
Bra målvakt, Skickliga målvakter, Bra, Bra spelat, Viktig brytning, Lugn, Säker i målet, Bra 
gjort i understödet, Lugnt, Säkert, Han har varit bra, Smart spelat, som allra ettrigast (L), 
Bra hemjobb, Lugn, Säker, Trygg, Jättebra inledning, Stålande där, Härligt hemjobb, Varit 
strålande, Styrka (L), Fenomenalt, Han har det där lugnet. 
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Äldsta (L), Ytterligare en 03-a, Fulltaligt (L), Tycks vara okej, Är han så ren, Först på 
pucken. 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
Sämre uppspel (L). 
 
 
Expertkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Furiös forcheckare, Väldigt bra, Jättebra avslut, Fysiskt utvecklade, Stor, Stark back, 
Riktigt bra handledsskott, Bra jobbat, Bra spelare, Riktigt bra gjort, Gör han så bra, Snyggt 
gjort, Bra gjort av målvakten, Bra gjort, Åh vad bra, Mycket övertygande, Spelar i högt 
tempo (L), Spelar bra (L), Mer aggressiv (L), Han är stor, Svår att få omkull, Bra spel, 
Riktigt bra uppåkningar, Ordentlig kraft i skotten, Fantastiskt bra gjort, Fantastiskt bra, 
Bra forward, Superbra period (L), Bra, Absolut bästa period, Imponerar (L), Riktigt bra, 
Bra gjort, Bra gjort, Väldigt duktiga. 
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Svårt för Niederbach att göra något. 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
De mindre killarna, Svårt att hänga med (L), Onödigt stillastående (L), Aldrig riktigt bra 
(L). 
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Bilaga 2 Värderande adverb och adjektiv i andra 
perioden av TV-pucken 
 
Adverben och adjektiven är markerad med fetstilt text. De beskrivningar som handlar om laget 
och gruppen är markerade med ”(L)”. 
 
 
Sportkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Bäste, Mest värdefulla spelare, Skickliga, Bra gjort, Storspelande, Briljant, Bra, Skicklig, 
Bra, Briljant, Bra gjort, Fin puckmottagning, Läckert, Smart spelat, Bra där i skottlinjen, 
Bra jobbat defensivt, har ett bra skott, Skyhöga favoriter L, Bra hemjobb, Väldigt bra (L), 
Väldigt bra i slutskedet (L), Fin framspelning, Bra gjort, sitt energiska spel, Bra anfall, Bra 
gjort, Bra, Får in en fräsch spelare, Utmärkt räddning, Nya fräscha spelare, Bra gjort, Bäste 
spelaren på isen, Fina nummer där av Svedin, Bra jobbat. 
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Okej, Påpassligt, Han är […] längst framme, Karlström är skymd. 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
Stackars Karlström, Dålig på balansen, Trötta skåningar (L), Passet är inte det bästa, Mycket 
trött nummer 5, Nervöst (L), Åström [spelar] lite väl svårt, Irriterade (L). 
 
 
Expertkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Fullständigt dominant, Fullständigt dominant, Absolut bästa insats, Bra, Fantastiskt bra, 
Avgörande, Rätt i position, Fantastisk, Bra uppåkning, Det är här Skåne bra på (L), 
Imponerande (L), Duktig, Himla duktiga, Bästa match (L), Absolut bästa match (L), 
Otroligt duktiga, Inte varit dåliga (L), Fantastiskt bra match (L), Absolut bästa match (L), 
Hur bra som helst, Snyggt, Det här gör Åström bra, Jättefint uppspel (L), Mycket mycket 
bra (L), Bra av Styv här, Åh vad bra han är, Skåne är fantastiska (L), Ser fantastiskt starkt 
ut (L), Försvarar […] väldigt bra (L), Två giganter. 
 
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Liten kille, pojke, Lilla nummer 20. 
 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
Väldigt utsatt, Stackarn, Stackarn, Stackars Karlström, Olycklig spelare. 
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Bilaga 3 Värderande adverb och adjektiv i första 
perioden av Stålbucklan 
 
Adverben och adjektiven är markerad med fetstilt text. De beskrivningar som handlar om laget 
och gruppen är markerade med ”(L)”. 
 
 
Sportkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Väldigt framgångsrik, Hårt [jobb], Bra jobb, Tufft spel, Rejält tryck (L), Hårt jobb, 
Uppoffrande i försvaret (L), Hårt jobb, Strålande jobb, Jättefin räddning, Absoluta 
nyckelspelaren, Öppnat […] övertygande, Bra räddning, Hon är vaken där, Spelar utmärkt, 
Underbar skridskoåkare, Utmärkt brytning, Riktigt bra skridskoåkning, Bra rörlighet (L), 
Ständigt i rörelse, Ganska högt tempo nu, Bra läst där, Bröt […] vackert tidigare, Dribblade 
[…] övertygande, Väldigt bra jobb, Varit framgångsrika (L), är Framgångsrika (L), Bra 
arbete med klubban, Stor, Kraftfull, Enormt självförtroende, Flera duktiga tjejer (L), Många 
lovande spelare, Spelar smart, Teknisk, Sevärd, Framgångsrik, Fint jobb igen, Väldigt fin 
framspelning, Fin fin aktion, Vackert nummer, Lysande, Fin öppnande passning, Bra 
försvarsarbete, Bra jobbat, Bra spel, Fortsatt företagsam.  
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Är ett par år yngre, Är fulltaligt (L), Hon är ju lagkapten. 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
Mindre bra uppspel, Rätt så osynlig.  
 
 
Expertkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Väldigt bra, Att spela fysiskt, Riktigt bra jobbat (L), Riktigt bra (L), Väldigt bra (L), 
Riktigt bra, Riktigt kul att se, Bra driv, Kul att se, Uppmärksamma på, Duktiga att hålla 
pucken, Jättekul att se, Jättehärligt att se, Bra bredd (L), En av de bästa, Hon är duktig, Kul 
att se, Åker full fart, Bra, Riktigt bra backcheck, Bra backchecking, Duktiga på att hålla 
puck. 
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Väldigt unga tjejer (L), Varit inne länge, hon var så pass fri. 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
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Bilaga 4 Värderande adverb och adjektiv i andra 
perioden av Stålbucklan 
 
Adverben och adjektiven är markerad med fetstilt text. De beskrivningar som handlar om laget 
och gruppen är markerade med ”(L)”. 
 
 
Sportkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Bra, Kul, Spelar bra, Riktigt bra formation (L), Bra hemjobb, Bra understöd, Fina 
dribblingar, Framgångsrik i målet, Bra press, Blockera […] framgångsrikt, Jättefin insats, 
Genomtänkt, Väldigt bra, Bra personkemi, Bra uppspel, Gör det bra, Imponerande (L), 
Säkert, Lugnt i målet, Fräckt gjort, Vad häftigt, Bra backchecking, Ständigt åkandes, 
Väldigt tät i målet, Bra räddning, Väldigt bra, Smart passning, Värt så himla mkt beröm, 
Bästa räddningen, Fantastiskt, Fantastiskt, Bra igen, Fin soloprestation, Företagsam, 
Ytterst framgångsrik, Ännu en fin räddning, Lugn, Trygg, Säker, Felfri hittills, Avslappnat 
(L), Klinisk avslutning, Oerhört bra (L), Framgångsrikt (L), Utmärkt passning, Fin, 
Härligt jobb igen, Jobbar stenhårt, Kolossalt viktiga, Bra uppfattat, Bra räddning, Stenhårt 
hemjobb, Bra i matchen. 
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Dom svartklädda (L), Åker brett, Först på den, Två stycken svartklädda, De svartklädda, 
Lite nervöst i ingripandet. 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
Tunnare trupp (L), Tunnare trupp (L), Kommer något sent, Ser […] pucken sent. 
 
 
Expertkommentator 
 
Positivt laddade adjektiv och adverb: 
Fin passning, Jättebra gjort, Jättespännande att se (L), Riktigt bra spel, Tryggt, Stabilt, 
Helt rätt, Spela fysiskt, Bra jobb, Väldigt aktiv, Fint, Ser henne så himla bra, Ska bli kul 
att se, Tongivande, Jättekul att se, Samspelta (L), Dom är ett kollektiv (L), Jättebra, Spelar 
riktigt bra faktiskt, Jättebra skridskoåkning, Bra, Helt rätt, Ser enormt lugn ut, Jobbat på 
jättebra (L), Bra åkning, Riktigt bra gjort, Jättebra, Spelar riktigt bra faktiskt, Bästa 
målvakt, Kanske bästa räddningen, Jättebra, Kul att se, Jättebra, Ser väldigt samlad ut, 
Jättestor trygghet, Jättebra bredd (L), Fantastiskt hemjobb, Ledande spelare, Gjort en bra 
match. 
 
Neutralt laddade adjektiv och adverb: 
Dom är kvar i anfallszon, Mycket tystare i båset. 
 
Negativt laddade adjektiv och adverb: 
Det är inte lätt för dom (L), Göra det lite smidigare, Ser lite uppgivet ut (L). 
	


