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ABSTRAKT 
 

Damhockeyspelare hyllas inte lika ofta som herrhockeyspelare i sportmedia. Tidigare 

forskning tyder istället på att damidrottare oavsett sport sexualiseras och trivialiseras. Den 

här studien har undersökt hur svensk sportmedia konstruerar damhockey, specifikt i relation 

till herrhockey. Det teoretiska ramverket utgick från diskursteori och genusteori. Med hjälp 

av diskursanalys undersöktes artiklar, bloggar och krönikor ur två kvällstidningar, två TV-

kanaler och Svensk radios sportsektion. Resultatet visar att svensk sportmedia konstruerar 

damhockey som ett problem på olika sätt, varav det mest förekommande är att svensk 

damhockey inte tar medaljer för att det svenska damlandslaget inte har 

utvecklingsmöjligheter eller resurser. De svenska damhockeyspelarna utmålas som offer för 

omständigheter för vilka andra bär ansvar. Antingen framställs damhockeyspelarna som 

tuffa och ödmjuka hjältinnor som ger upp sina liv för att få spela hockey eller så framställs 

de som svaga mentalt. Materialet visar även att mannen är den norm mot vilken damhockey 

jämförs. De diskurser som fanns i empirin visar att damhockey konstant jämförs med något 

förgivettaget, som den inte kan mäta sig med: herrhockeyn. Även om ett ifrågasättande av 

herrhockeyn som norm görs, upprätthålls samtidigt denna syn som sunt förnuft. 

 

Nyckelord: Damhockey, herrhockey, konstruktion, svensk sportmedia, diskursanalys 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Sunt förnuft i sportmedia – en socialpsykologisk angelägenhet 

Under 2015-års Dam-VM i ishockey som spelades i Malmö mellan 28:e mars och 4:e april 

hyllades tre före detta damspelare genom att bli invalda i svensk hockeys Hall of Fame: 

Erika Holst som nummer 101, Maria Rooth som nummer 102 och Gunilla Andersson 

Stampes som nummer 103 (Svenska ishockeyförbundets HHoF, 2014). Att så många som 

100 män valts in framför dem väckte uppståndelse i media då dessa tre varit oumbärliga för 

Sveriges damhockeys utveckling och framgång. Än värre är att dessa spelare och deras 

insatser för landslaget nästintill är anonyma, även inom hockey-Sverige – det vill säga bland 

de människor i Sverige som följer sporten. Erika Holst är den spelare, både på dam- och 

herrsidan i världen som gjort näst flest landskamper totalt. Maria Rooth har, efter Sven 

Johansson-Tumba och Nils Nilsson, gjort flest mål i A-landskamper av både damer och 

herrar i Sverige. Gunilla Andersson Stampes är den spelare i Sverige som gjort flest 

landskamper i OS och VM-sammanhang. Trots dessa meriter är de näst intill okända 

idrottare. 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur mäns spel hyllas mer än kvinnors i ishockey och hur dam- 

och herrhockey tillskrivs olika värde. Olofsson skrev 1989 en avhandling som heter “Har 

kvinnor en sportslig chans?”. I den går hon igenom kvinnoidrottens historia under 1900-talet 

och vad idrotten inneburit för de kvinnliga utövarna. Enligt Olofsson är sport en patriarkal 

institution där kvinnor står underordnade män (Olofsson, 1989, sid 211). Mäns och kvinnors 

värde i sporten jämförs beroende på hur mycket pengar de genererar vilket legitimerar synen 

att kvinnor är sämre än män i sport. Olofssons avhandling är 26 år gammal men den här 

uppsatsen kommer att visa att den fortfarande är aktuell på flera punkter.  

 

Sport har länge varit klassat som något som faller naturligt för män men är avvikande för 

kvinnor vilket begränsar handlingsmöjligheter för kvinnliga idrottare. (Scraton & Flintoff, 

2002, sid 95). I förlängningen får denna sneda syn på sport negativa konsekvenser för 

jämställdheten i samhället. Detta, trots att sportens värde för samhället, i form av fysisk 

aktivitet, gemenskap, underhållning och fostran, brukar framhållas. Enligt Wagnsson (2009, 

sid 213f) är sport en socialiseringsprocess som ger ungdomar bättre självkänsla och färre 

psykosomatiska besvär och enligt Franzén (1994, sid 1) har sport en stor påverkan på 

ungdomars livsvärld. Mawson (2006, sid 24) menar att utövandet av sport skapar 
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medmänsklighet, integritet och en känsla för rättvisa. Med detta som bakgrund blir den 

undermåliga situationen för damhockeyn i relation till herrhockeyns omfattande resurser och 

villkor problematisk. 

 

Damhockeyspelare värderas lägre än herrar i allt från ekonomi, istider för träningar och 

matcher, samt inte minst när det gäller medial uppmärksamhet (Gilenstam et al., 2007, sid 

239f; Tolvhed, 2013, sid 274). Forskning visar att damer och flickor diskrimineras och 

nedvärderas i sportjournalistiken (Scraton & Flintoff, 2002, sid 95). I en studie av Gilenstam 

et al. (2007, sid 240) berättar de kvinnliga idrottarna hur de ser det som naturligt att 

sportmedia fokuserar på herrhockey då män, vilka ses som den främsta målgruppen, är mer 

intresserade av sport. De ser avsaknaden av ett explicit motstånd som ett stöd i sig. Även om 

många damer börjar ifrågasätta den ojämna mediebevakningen mellan idrotterna är vissa 

dock rädda för att synas för mycket i media då detta kan ta ifrån plats från herrsport och 

därmed göra människor ”anti” mot damhockeyn. Medias roll framställs ofta som granskare 

av de styrande parterna i samhället. Samtidigt visar exemplet med damspelarna att media 

självt är en starkt styrande part eftersom det påverkar oss att tänka i de banor som det ger oss 

(Matheson, 2005, sid 5; Allen, 2004, sid 79).  

 

De diskurser som representeras i media framställs ofta som sanna och erbjuder människor ett 

språk för att förstå sina och andras liv. Detta språk kan lätt bli till ”sunt förnuft”. 

Socialpsykologisk forskning har en viktig roll när det gäller ett kritiskt granskande av sunt 

förnuft – att synliggöra det meningsskapande mellan människor och institutioner som lätt tas 

för givet. Eftersom massmedia är en betydelsefull aktör i hur verkligheten förstås (Harris, 

2004, sid 51f och 92f) ska vikten av att studera media inte underskattas. Media har makten 

att underbygga könsstereotyper och stävja utvecklingen av ishockey generellt och 

damhockey specifikt. Därför är det viktigt att synliggöra hur konstruktionen av damidrott 

bygger upp olika möjligheter för manliga och kvinnliga idrottare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att analysera hur fenomenet damhockey skapas i svensk 

sportmedia, specifikt i förhållande till herrhockey. Fokus i uppsatsen kommer läggas på 

skapandet av sunt förnuft och vilka egenskaper som tillskrivs och konstruerar idrotten 

diskursivt. Frågeställningarna som kommer användas är följande: 
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·     Hur konstrueras damhockey i svensk sportmedia? 

·     På vilket sätt skrivs damhockey fram i förhållande till herrhockey? 

 

1.3 Disposition 

Den här uppsatsen börjar med att gå igenom vilken tidigare forskning som finns inom ämnet 

och vad som lett fram till den här studien. De teman jag kommer beskriva den tidigare 

forskningen kring är 1) Damidrottens plats i sportmedia och 2) Diskurser om damidrott i 

sportmedia. Sedan tar jag upp teoretiska utgångspunkten Laclau och Mouffes diskursteori 

där diskurser kopplas ihop med sunt förnuft. På detta följer metoden och här går jag igenom 

tillvägagångssätt, urval, material och forskarens roll. Därefter presenterar jag de diskurser 

som kunde urskiljas i materialet i en analys. Dessa skildras med citat som analyseras med de 

begrepp jag beskrivit innan. Slutligen summeras analys i relation till syfte, teori och metod i 

en diskussionsdel. Här diskuteras även framtida tillämpningar, forskning och vad resultatet 

betyder för damhockey i stort.  

 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
Nedan redogör jag för den tidigare forskningen inom området för min studie i två teman. Jag 

beskriver först damidrott från ett kvantitativt perspektiv och sedan ett kvalitativt perspektiv. 

Sist tar jag upp de studier som behandlat diskurser i samband med damhockey. Detta för att 

ge en översiktlig bild av den aktuella forskningen av sportmedia och genus men även genom 

en mer specifik synvinkel på forskningen inom diskursanalys i samband med sportmedia och 

genus. 

 

2.1 Damidrottens plats i sportmedia 

Många studier har gjorts genom åren i ämnet om hur mycket plats damidrott får i media. 

Godoy-Pressland (2014) gjorde en innehållsanalys av fem brittiska söndagstidningar över 

två år. Hon kom fram till att kvinnliga idrottare fick i genomsnitt 3.6 % av utrymmet i 

tidningarna (Godoy-Pressland, 2014, sid 602). Koivula (1999) gjorde en liknande studie på 

90-talet i Sverige och kom fram till att kvinnliga idrotter och idrottare fick runt 10 % av 

tiden som lades på TV-sportnyheter (Koivula, 1999, sid 595). Cooky och Messner, två 

sociologer och genusforskare i Kalifornien har gjort flera studier på kvinnor i TV-

sportnyheter som del av en longitudinell studie. I den senaste studien från 2013 visar de, 



	   7	  

tillsammans med Hextrum, att kvinnliga idrotter fått mindre utrymme i TV-sändningar på 20 

år trots ett ökat deltagande i sport överlag (Cooky, Messner & Hextrum, 2013, sid 225; 

Messner, 2002, 93). De argumenterar för att media tystar kvinnliga idrotter till förmån för 

manliga idrotter. (Cooky et al., 2013, sid 203). I delstudien från 2003 visar de, tillsammans 

med Duncan, att sportmedia lade mer fokus på sexualiserade bilder och kommentarer om de 

kvinnliga idrottarna än deras idrottsidkande (Messner, Duncan & Cooky, 2003, sid 42f). 

Vidare visade Messner et al. (2003) att bevakningen av idrottskvinnor under mars och juli 

var mycket högre än den under november. Ishockeysäsongen pågår från ungefär september 

till mars för både damer och herrar vilket innebär att bevakningen av damhockey fram till 

finalspel i USA är glesare än respektive sommarsporter. Denna forskning visar alltså 

entydigt att damidrott diskrimineras i sportmedia. 

 

Kvinnors roll i media beror dock inte enbart på hur mycket de figurerar i media utan även på 

vilket sätt de porträtteras. Harris och Clayton (2002) påvisar skillnaden som görs i media 

mellan damidrottare och herridrottare när det gäller smärta på bild. Män framställs som tuffa, 

bestämda och modiga där kvinnor är emotionellt sköra, beroende och ömtåliga varelser 

(Harris & Clayton, 2002, sid 401; Jones & others, 2013, sid 259). På detta sätt menar Harris 

och Clayton att sportmedia upprätthåller en idé om kvinnors fysiska underlägsenhet genom 

bilder. De menar även att sportmedia bygger vidare på en förståelse att sport är för män och 

att kvinnors roll är att heja på och bidra med “tilldragelse och upphetsning” (Harris & 

Clayton, 2002, sid 404). Harris och Clayton skapar dock i sin studie, en bild av media eller 

individuella idrottare (som Anna Kournikova) som skurken i dramat som gör dessa val 

medvetet. Denna utgångspunkt försummar rollen som samhället har i upprätthållandet av 

sport som patriarkal institution. Det ska också påpekas att Harris och Clayton undersökt 

sensationsmedia, vilka inte för lika seriös nyhetsbevakning som andra tidningar i 

Storbritannien (Hargreaves, 1994, sid 194). Media använder och har ofta använt 

representationer av kvinnor som utövar sporter som är lämpade för dem, är mer feminina och 

inte ger hegemoniskt manliga egenskaper (vilka är tennis, friidrott, golf och simning) (Harris 

& Clayton, 2002, sid 403f; Weber & Carini, 2013, sid 5).  

 

Messner et al. (2003) menar att en av orsakerna till att sportmedia åsidosätter kvinnor som 

utövare och konsumenter av sport är deras syn på vem som kollar hemma i TV-soffan 

(Messner et al., 2003, sid 49). Anledningen skulle då vara att heterosexuella män är 

målgruppen för sportmedia och att de vill se manliga idrottare, och kvinnor sexualiserade 
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eller deras sport trivialiserad. Detta är problematiskt menar Oates (2012) i en artikel där han 

både pekar på att det är många fler kvinnor som kollar på sport än vad som förutsätts (till 

exempel är 40 % av alla som kollar på amerikansk fotboll kvinnor) och att det påverkar, i 

konstruktionen av idealtypen för sportfanet vilken målgrupp sportmedia har (Oates, 2012, 

sid 604). Av denna anledning upprätthålls att media hyllar redan privilegierade manliga 

egenskaper och nedvärderar kvinnor. Detta medför inte minst att många potentiella åskådare 

osynliggörs (Messner et al., 2003, sid 49). 

 

Som tidigare forskning av Messner et al. visade, sexualiseras, trivialiseras och 

marginaliseras kvinnor av sportmedia. Tolvhed (2009), som undersökt svensk media ger ett 

exempel där skidåkaren Toini Gustavsson, då hon vann två guldmedaljer i OS-68 

presenterades som en ideal ”kvinnokropps-stjärna”. Detta till skillnad från män som blir 

nationella hjältar (Tolvhed, 2009, sid 18). Detta var dock på 60-talet men enligt Hargreaves 

(1994, sid 162) och Weber och Carini (2013) har det inte blivit bättre. I Weber och Carinis 

studie från 2013 analyserade de omslag från Sports Illustrated mellan åren 2000-2011. Av de 

endast 4.9 % omslagen som hade kvinnor avbildade fanns omslag med objektifierade 

damidrottare, damidrottare som medverkade i sporter som anses mer feminina och lämpade 

för kvinnor eller damidrottare som delade omslag med manliga idrottare (Weber & Carini, 

2013, sid 5f). Vissa omslag hade okända kvinnor som inte utövade sport alls. Kvinnor 

behandlas alltså annorlunda än män i sportmedia och framställs ofta på ett sexuellt eller 

marginaliserande sätt istället för att hyllas för sina framgångar.  

 

Tidigare forskning om damidrott i både svensk och internationell media visar alltså att 

ojämlikheter i samhället accentueras i sportmedia, till den grad att media inte vänder sig till 

sina faktiska användare. Nästa avsnitt fördjupar denna bild ytterligare genom att diskutera 

forskning om de diskurser om damidrott som mobiliseras i media. 

 

2.2 Diskurser om damidrott i sportmedia 

Det är tydligt att det fortfarande finns ett motstånd mot kvinnlig idrott och att kvinnliga 

idrottare har svårare att lyckas i sportvärlden än manliga idrottare (Boyle & Haynes, 2009, 

sid 124). Denna studie riktar in sig på hur detta blir synligt genom språkets konstruktioner 

och diskurser. För att rama in detta nämns några artiklar nedan som undersökt fältet 

sportmedia, dess diskurser och därmed skapandet av sunt förnuft. Duncan (2006) utgår ifrån 

tre studier gjorda 1989, 1993 och 1999. De diskurser hon hittat i sitt material är först och 
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främst “sexuell humor”, “sexualitet” och “sexuell läggning” där det fokuseras på 

heterosexism och “hotet” om lesbiska idrottare. Lesbianism menar Duncan, är ett hot mot 

heterosexism och mäns överordning vilket gör att det är lätt att hitta en sådan diskurs i 

sportmedia. En maskulin kvinnlig idrottare klargörs genom journalistiken vara heterosexuell 

genom att vara gift, gravid, med mera och ges tydligt kvinnliga egenskaper för att “trots det 

maskulina” framstå som en förebild för unga tjejer (Duncan, 2006, sid 257). När de gällde 

diskurs om känslor och attityder kom Duncan fram till att sportmedia konstruerade de 

kvinnliga idrottarna som osjälviska och moraliska som gav upp sin individualitet för laget. 

Femininitet kopplades även till att ge efter för press och stress på grund av emotionell 

instabilitet (Duncan, 2006, sid, 259). När det gäller skillnad i tillskrivna attribut menar dock 

Duncan att det skett en förbättring sedan 90-talet, kvinnor och män delar oftare på både 

starka och svaga attribut (Duncan, 2006, sid 262). 

 

En sista diskurs som Duncan redovisar ur sin studie är infantiliseringen av de kvinnliga 

idrottarna (Duncan, 2006, sid 257). Trots att kvinnorna är i liknande åldrar som männen så 

benämns de som “flickor” eller “unga tjejer” där männen benämns som “män” och enligt 

Duncan beror det på könsstereotypiseringen av kvinnor som barnsliga och maktlösa. I en 

studie av Vincent, Crossman med flera från 2012 visar de att även ett försök att gå emot 

traditionella könsroller kan cementera osynliggörandet av kvinnlig atletism genom 

infantilisering (Vincent et al., 2012, sid 101 och 104). Detta upptäckte även Koivula i sin 

studie från 1999. Koivula visar också att de kvinnliga idrottarna benämndes med förnamn 

fyra gånger så ofta som de manliga idrottarna i hennes studie (Koivula, 1999, sid 601). 

Enligt Duncan tyder både denna namnhierarki och infantilisering på en ideologisk 

legitimering av män som överordnade i sport (Duncan, 2006, sid 258).  

 

Skillnader mellan män och kvinnor i sport, speciellt skillnaden mellan dam- och herrhockey 

attribueras ofta den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor överlag (Gilenstam, Karp 

& Henriksson-Larsén, 2007, sid 24ff; se även Hargreaves, 1994, sid 6f). Detta kan bli 

missvisande då kulturella och sociala krafter gör skillnaderna större och gör att kvinnor kan 

anses mindre lämpade för sport (Poniatowski & Hardin, 2012, sid 626). Poniatowski och 

Hardin (2012), liksom Messner (2002, sid 93) uppmärksammar sportmedias reproducerande 

roll i detta. Hur media använder språket är väsentligt för konstruktionen av normer kring 

män och kvinnor (Segrave et al., 2006, sid 31). I en diskursanalys av två tidningars 

porträtterande av en kvinnlig tennisspelare diskuterar Ponterotto (2014) detta normaliserande 
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av könsstereotyper och hon påpekar därmed betydelsen av att göra kritiska textanalyser av 

sportmedias avbildning av kvinnliga idrottare (Ponterotto, 2014, sid 108f). Denna åsikt delas 

av både Pirinen (1997) och Segrave et al. (2006) som argumenterar för att sportmedia kan 

ses som både konstituerande och konstituerad av sport. Media både speglar och reproducerar 

dessa könsstereotyper (Pirinen, 1997, sid 239; Segrave et al., 2006, sid 37). 

 

I Pirinens studie (1997), som är en diskursanalys av artiklar om nya sporter för kvinnor ur en 

finsk tidning från 1994/95, resonerar hon kring tre diskurser hon hittat inom sport och genus: 

En diskurs menar hon handlar om trivialiseringen och marginaliseringen av kvinnor inom 

sport. Här visade hon bland annat att sportmedia konstruerade kvinnliga idrottare som 

“andra-hands-idrottare”, som sämre i implicit jämförelse med manliga idrottare (Pirinen, 

1997, sid 243). Den andra diskursen hon räknar upp är jämställdhet. Den diskursen 

fokuserade kring de kvinnliga idrottarnas dåliga förutsättningar. Skälet i artiklarna uppgavs 

vara bland annat på grund av att kvinnorna utövar en ung sport där det inte finns varken 

utövare eller resurser men Pirinen anmärker på att artiklarna inte lägger någon vikt vid 

strukturella anledningar som ojämställdhet (Pirinen, 1997, sid 245f). Pirinens tredje diskurs 

är positiv framställning av de kvinnliga idrottarna. De kvinnliga idrottarna framställdes 

genom denna diskurs som nya i sporten men ändå med potential att bli lika bra som männen 

eller bättre. Den enda förutsättningen de saknade var alltså mer träning enligt Pirinen 

(Pirinen, 1997, sid 246f). 

 

Segrave et al. (2006), gjorde en genomgång av forskning som har fokus på språket i 

sportmedia och kom fram till flera strategier eller mekanismer som används för att 

upprätthålla de skeva maktförhållandena i sport. En av de strategierna är “gender marking”: 

Att kalla damhockey för “damhockey” och herrhockey för “hockey” (Segrave et al., 2006, 

sid 32). Genom att göra den skillnaden så konstrueras damhockey som något avvikande, där 

herrhockey är norm. “Gender marking” används när det inte är nödvändigt rent språkligt 

(Wachs, 2006, sid 50), vilket visar att skillnaden beror på just normen. Enligt Hardin och 

Dodd (2006) är det ett sätt att marginalisera kvinnlig idrott och klassificera det som 

särintresse och inte av generell nytta (Hardin & Dodd, 2006, sid 110). 

 

Det finns dock forskning om medias diskurser kring damfotbollen i svensk sporthistoria på 

1970-talet som ger en positiv bild av sportmedias maktutövning. Den visar att även om de 

kvinnliga fotbollsspelarna hade den svenska fotbollens makthavare, det Svenska 
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fotbollsförbundet, emot sig och dåligt med stöd från övriga samhället så marknadsförde 

sportmedia sporten (Hjelm, 2004, sid 255). Sportmedia framställde kvinnorna som 

“amasoner” och damfotbollen som något nytt och spännande. Enligt Hjelm blev sportmedia 

här en viktig komponent i utvecklingen av damfotbollen i Sverige genom att gå emot de 

traditionella könsstereotyperna tillsammans med nya rön inom psykologin och 

jämställdhetsdebatten. 

 

Vad har liknande forskning tidigare hittat om konstruerande av skillnad mellan dam- och 

herrhockey i media? I en senare studie av Poniatowski utan Hardin från 2014, kunde det 

urskiljas att synen på och konstruktionen av damidrott håller på att förändras i media. 

Poniatowski gjorde en diskursanalys av hur damhockeyspelare porträtterades i TV-

sändningen av de Olympiska spelen 2010. Hon kom fram till att damhockeyspelarna 

framställdes som underlägsna herrarna och att nationalitet och civilstatus (och därmed 

sexuell läggning) var viktigt. Till exempel så framställdes spelarna från USA som mer 

feminina än de kanadensiska spelarna. Vidare, om spelarna framställdes positivt så var det 

med traditionellt maskulina egenskaper (Poniatowski, 2014, sid 30ff). I frågan om tidigare 

spelade sporter så påpekar Poniatowski en skillnad mellan studien från 2014 och sin tidigare 

forskning som visade att damhockeyspelare vanligtvis valde att framhäva att de utövat 

konståkning och liknande traditionellt feminina sporter. I denna studie framhävdes att de 

hållit på med traditionellt manliga sporter istället vilket Poniatowski ser som framsteg 

(Poniatowski, 2014, sid 36). I övrigt så gjordes en skillnad mellan dam- och herrhockey där 

de kvinnliga spelarna sades vara mer “tjejiga” med nagellack och teddybjörnar (Poniatowski, 

2014, sid 35).  

 

Vincent et al. (2012) har också undersökt framställning av dam- och herrhockey i sportmedia 

ur ett genusperspektiv. De gjorde en analys av OS 2010 ur två tidningar, en i USA och en i 

Kanada. Resultatet blev att USA:s och Kanadas damlandslag framställs som överlägsna alla 

andra lag i världen (Vincent et al., 2012, sid 98). De två länder som nämndes som på 

uppgång var Sverige och Finland. Vincent et al. identifierade att tidningarna konstruerade 

damhockeyn som ett problem men bara i de andra länderna. Detta skedde på två sätt: 

Resurser och sexism. De konstruerar problemet som att sporten är ung, den har inte 

tillräckligt med spelare för att utvecklas och samtidigt ges inte damspelarna förutsättningarna 

som herrspelarna får (Vincent et al., 2012, sid 98f). Däremot påpekar Vincent et al. att 

resultatet visade att det troligtvis var de Nordamerikanska damlandslagens nationalitet som 
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gjorde att de fick den uppmärksamhet de fick i sina respektive lands tidningar. Båda 

tidningar gav väldigt lite utrymme för den andra tidningens damlandslag trots att Kanada 

och USA spelade final vilket skulle, enligt Vincent et al., peka på att damhockey generellt 

ses som ointressant i dessa tidningar (Vincent et al., 2012, sid 104). Skillnadsskapande 

mellan de kvinnliga och manliga hockeyspelarna kunde urskiljas i det mjukare ordvalet i 

beskrivningen av damidrottare och i upprätthållandet av den hegemoniska manligheten 

genom trivialisering av damidrottare (Vincent et al., 2012, sid 102 och 104). Så även om 

Vincent et al. kommer fram till att diskursen om könsroller har blivit mer flytande så 

avslutar de med att påpeka att traditionella tankar om kön fortfarande råder (Vincent et al., 

2012, sid 106). 

 

Varför upprätthålls dessa normer? Varför får inte kvinnor samma förutsättningar som män i 

sport? Enligt Messner (2002), beror det på ideologi (sid 143). Kvinnliga idrottare har 

kommit närmare manliga idrottare både i teknik och muskelstyrka och det enda som står i 

vägen, enligt Messner, är möjligheterna att få utöva sport. Han menar att detta beror på att 

sport är segregerat och ojämställt och har fungerat som en skiljelinje mellan vad män 

biologiskt klarar och kvinnor inte klarar. Hjelm (2004) påpekar att skillnaden som görs 

biologiskt mellan män och kvinnor i sport görs på ett helt annat sätt mellan mäns och mäns 

biologiska skillnader i sport (Hjelm, 2004, sid 284). Till exempel görs olika viktklasser 

mellan lättviktare och tungviktare i boxning. Därmed jämförs eller omyndigförklaras inte de 

olika klasserna i relation till varandra som de görs mellan dam- och herridrott. Messner 

(2002) pekar ut två jämställdhetsproblem i detta: Medias behandling av och bristen på 

kvinnor som ledare och i kommittéer (cf. Burke, 2014, sid 49).  

 

Sport existerar inte i ett vakuum utan påverkas av samhället som vilken institution som helst 

(Messner, 2002, sid 156). Det innebär att den förändring som krävs sker sakta eftersom det 

är så många samhälleliga och sociala krafter som måste alliera sig såsom Messner (2002, sid 

146) såväl som Weber och Carini (2012, sid 7) påpekar. Därför, om samhället ändras, ändras 

sporten och vice versa (Segrave et al., 2006, sid 37). 

 

2.3 Sammanfattning 

Den aktuella forskningen om sportmedia med fokus på genus visar att kvinnliga idrottare får 

en minimal del av utrymmet i sportmedia. Dessutom ligger fokus i denna rapportering på 

objektifiering, marginalisering eller trivialisering av damidrottarna och inte deras utövande 
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av sport. Tidigare forskning visar att sportmedia använder olika diskurser i bevakningen av 

dam- och herridrotter. I damidrotter läggs mycket fokus på sexualitet och sexuell läggning 

och gränslinjen mellan maskulinitet och femininitet. Dessutom infantiliseras damidrottarna, 

antyds vara andra-hands-idrottare efter männen och framställs som svaga mentalt. Dessa 

egenskaper och teman hittas inte på samma sätt i sportmedias representation av herridrottare 

och denna skillnad tillskrivs den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor. Några 

diskurser visar dock på en syn på damidrottare som likvärdiga männen, om de skulle få 

tillträde till samma förutsättningar som dem.  

 

Det finns mycket forskning om skillnaden mellan dam- och herridrott ur ett genusperspektiv 

och många använder sig av diskursanalys av olika slag vilket tyder på användbarheten av 

denna ansats i förhållande till föreliggande problematik. Merparten av den forskning som har 

gjorts är situerad i en nordamerikansk eller brittisk kontext och det råder brist på studier om 

hur svensk sportmedia konstruerar damidrott, speciellt aktuell sådan. Sverige framställs ofta 

som ett föregångsland när det gäller jämställdhet och därför är det viktigt att undersöka 

konstruktioner just i denna kontext. Som flera studier påpekar verkar ojämställdheten mellan 

kvinnliga och manliga idrottare vara på väg att förändras, i alla fall i fråga om innehåll i 

sportmedia. Med den här studien är min förhoppning att kunna bidra till forskningen kring 

diskursiva förutsättningar för damhockeyn genom att undersöka hur sportmedia framställer 

sporten. 

 

 

3. TEORI 
I denna del, teoridelen, ska symbolisk interaktionism, medieteori och diskursanalys lyftas 

tillsammans med genusteori i relation till min studie. Studiens teoretiska förhållningssätt och 

ansats är symbolisk interaktionism men utgår också från genusteorin och Hirdman. Tanken 

är att visa hur våra sociala interaktioner, och mer specifikt språket i media, kan reproducera 

en viss verklighet av kön och sport. För att förstå och förklara empirin används diskursteori 

såsom den beskrivits av Laclau och Mouffe (2001) och de teoretiska begrepp som kommer 

användas. Här motiveras även användningen av diskursteori.  
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3.1 Symbolisk interaktionism 

Teorin i denna uppsats bygger på en symbolisk interaktionistisk syn på och grundantaganden 

om världen. Symbolisk interaktionism som term skapades av Blumer men är ett perspektiv 

som uppkom genom Meads och Cooleys tankar redan på 1800-talet. Symbolisk 

interaktionism är en socialpsykologisk ansats som innebär att verkligheten är sammansatt av 

olika symboler och tecken som gör att människor förstår den. Individer är aktiva i att forma 

och omforma dessa symboler och sig själva i interaktion med andra. De vill bli förstådda av 

andra människor och de vill övertyga andra om sin definition av situationen (Goffman, 1959, 

sid 33). Genom social förhandling om vad som är definitionen bestäms också vilka 

symbolerna är och vad de betyder för olika individer. En förutsättning för detta är att 

människor är empatiska och kan sätta sig in i andra människors tankar och känslor (se primär 

socialisation, Berger & Luckmann, 1991, sid 149). När symbolerna är gemensamma blir inte 

bara den sociala interaktionen effektiv utan producerar även en förgivettagen verklighet som 

blir mer sann ju mer den definieras på samma sätt (Berger & Luckmann, 1991, sid 70ff). Om 

en individ uppfattar något som verklighet, blir det verklighet i sina konsekvenser (se 

”Thomasteoremet”, Trost & Levin, 2004). På detta sätt produceras sunt förnuft och normer 

kring till exempel kön (Berger & Luckmann, 1991, sid 33f). En verklighet inom denna 

studies fält är att hockey anses vara en sport för män. Konsekvenserna blir att färre kvinnor 

spelar och därmed bekräftas även verkligheten.  

 

För denna studie blir symbolisk interaktionism en väsentlig bakgrund för att förstå både 

diskursanalys och genusteori men det förklarar även vikten av medieforskning eftersom även 

media är en aktör i konstruktionen av verkligheten och dess symboler. Media och 

journalistik som diskurser påverkar oss och våra medvetanden, oavsett om det är avsiktligt 

eller inte (Matheson, 2005, sid 5). De styrande grupperna i samhället med sina ideologier 

styr per automatik diskurserna och begränsar därmed även hur människor tänker om världen. 

Diskurser får oss att stötta deras ideologi genom representation i media. På så sätt, menar 

Matheson (2005), kan kvinnor använda patriarkalt språk och då i linje med exemplet i 

inledningen (avsnitt 1.1), agera efter patriarkatets regler. Det är så de styrande grupperna 

behåller sin makt och sina tillgångar. 

 

3.2 Diskursanalys 

Diskursanalys utgår från ett socialkonstruktionistiskt sätt att tänka om våra beteenden, 

identiteter, språk med mera. Mer eller mindre så utgår diskursanalysen ifrån att sättet att 
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prata, alltså hur och vad som väljs att sägas, beror på yttre påverkan och är därmed anti-

essentialistiskt och decentrerat. Med andra ord är det vi säger beroende av vilka “diskurser”, 

sätt att prata på, som blivit bestämda genom vår sociala interaktion och inte av våra 

inneboende egenskaper. Enligt Winther Jørgensen och Phillips är diskurser “ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, sid 7). Diskurser är dock aldrig helt bestämda, fasta eller stabila utan konstant 

föränderliga. Laclau och Mouffe talar om denna föränderlighet som “kontingens” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, sid 62ff). Hur omvärlden definieras av människor är i konstant 

omförhandling (Reese & Shoemaker, 1996, sid 242). Diskurser ramar in och utesluter vilket 

språk och beteende som är accepterat och vad som är avvikande men samtidigt ger de oss 

riktlinjer för att förstå världen och vad som är rimligt och möjligt (Börjesson & Palmblad, 

2007, sid 10). Diskurser definierar det som anses vara vedertaget, normalt och naturligt och 

blir därmed ett sätt att utöva makt (Edquist, 2001, sid 30). Diskurser kan till exempel vara 

medicinsk diskurs, juridisk diskurs eller ekonomisk diskurs. I en juridisk diskurs är det till 

exempel inte rimligt att diskriminera utifrån kön inom hockey men utifrån en ekonomisk 

diskurs är det den som drar in pengar som förtjänar ersättning.  

 

Diskursanalysens syfte är bland annat att “dekonstruera”, att plocka isär diskurser, uttryck 

och normer som tas för givna och visa hur tillfälliga och föränderliga de faktiskt är. Därför är 

diskursanalys ett bra verktyg för att undersöka genus och könsstereotyper. Det är möjligt att 

visa vilka skillnader mellan könen som har konstruerats och därmed också vilka förutfattade 

meningar som är rent falska även om en ser dem som “naturligt sanna”. Då jag undersöker 

hur damhockey framställs av media och inte hur spelare, ledare, supporters eller media 

tänker är diskursanalys ett bra val.  

 

Inom diskursanalysen används Marx begrepp om “falskt medvetande” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, sid 152) för att förklara betydelsen av sunt förnuft. Falskt medvetande 

handlar om hur människor tar förgivet en viss verklighet som sanning och inte ser att andra 

vinner på denna ”sanning” medan de själva förlorar på den. För att ta ett exempel: 

Damhockeyspelare tar för givet att herrhockeyspelare är naturligt bättre på hockey, vilket 

gör att de drar slutsatsen att herrhockeyspelare förtjänar bättre istider, bättre mediebevakning 

med mera. Denna falska medvetenhet gör att damhockeyspelarna mister chansen att få bättre 

förutsättningar. Diskursanalysens syfte är att genom kritisk forskning dekonstruera dessa 
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diskurser, synliggöra falskt medvetande och ifrågasätta det som ses som sunt förnuft. På så 

sätt kan diskursanalysen ge människor möjligheten att förändra sin tillvaro.  

 

3.3 Diskursteori 

3.3.1 Den diskursiva kampen: Hegemoni och antagonism 

Laclau och Mouffe anser att kontingens beror på en ständigt strid om tingens betydelse som 

de kallar “den diskursiva kampen” eller “antagonism” (Laclau & Mouffe, 2001, sid 122f). 

Detta är det mest grundläggande för Laclau och Mouffes diskursteori och den huvudsakliga 

skiljelinjen från de övriga diskursanalytiska perspektiven. De menar att det finns ett 

“diskursivt fält” där en viss betydelse står i hegemoni, högst i hierarkin, och tillfälligt 

härskar över de andra betydelserna. Hegemoni för den här studiens skull, används som 

Laclau och Mouffe hänvisar till Gramsci och betyder förhärskande och entydighet (Laclau & 

Mouffe, 2001, sid 134). Där en betydelse och diskurs härskar över de andra betydelserna, där 

finns hegemoni (Laclau & Mouffe, 2001, sid 137ff). 

 

Diskurser ramar in och gör det lättare för oss att förstå vilket beteende som är accepterat men 

de utesluter även andra beteenden och gör dem avvikande. Den diskursiva kampen går alltså 

bland annat ut på att, för de olika parterna, försöka göra sunt förnuft av olika beteenden. Till 

exempel är en diskurs inom genusforskning att kön är icke-binärt, att kön är en skala och inte 

en tvåkönsmodell (Laqueur, 1990, sid 149f). Denna betydelse för ordet “kön” har alltså 

“tagit över” den tidigare betydelsen där det förgivettagna var tvåkönsmodellen och där det 

ännu tidigare förgivettagna var en en-könsmodell. Genusforskningen möter ofta grupper 

eller diskurser i samhället som utgår från att kön har en binär betydelse och då kan det bli en 

diskursiv kamp om vilken diskurs som ska gälla. Denna omförhandling sker som sagt 

konstant, är en del av interaktionen i vardagen där människor i det sociala producerar och 

reproducerar betydelser om och om igen.  

 

Enligt Montgomery (2008) kan den sociala skillnaden mellan män och kvinnor i olika 

kulturer förstås genom att studera den diskursiva kampen mellan vad som anges i diskurser 

som lämpligt beteende för män respektive kvinnor (Montgomery, 2008, sid 148). Således är 

begreppen hegemoni och antagonism användbara för att synliggöra hur diskurser i media 

konstruerar lämpligt och olämpligt beteende för dam- respektive herrhockeyspelare. 
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En speciell sorts hegemoni kallas objektivitet (Laclau & Mouffe, 2001, sid 125). Objektivitet 

är det förgivettagna, det som är så väl etablerat att en inte ifrågasätter dess existens. Det är 

det som kallas för sunt förnuft. Laclau och Mouffe menar att sunt förnuft kan ses som det 

självklara, där en förklaring inte är fullständig för att något antas vara underförstått (Laclau 

& Mouffe, 2001, sid 124).  

 

3.3.2 Tecken och artikulation 

I den diskursiva kampen är det centralt att låsa fast betydelsen av tecken (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, sid 32). Laclau och Mouffe ser alla ord och begrepp som “tecken”, som ges 

innehåll och betydelse och en tillfällig permanens som kallas tillslutning. Denna process 

kallas för “artikulation” (Laclau & Mouffe, 2001, sid 105 och 113). Det här är ett av målen 

med social interaktion och diskurser, att fastställa betydelser och göra entydighet av 

mångtydighet. Damhockey kan betyda många olika saker för olika människor men i 

interaktion mellan människor, eller mellan människa och institution så bestäms betydelsen. 

Genom en analys av betydelser som svensk damhockey får i sportmedia är det möjligt att se 

vad som utesluts från betydelsen av damhockey. 

 

För att begreppsliggöra processen av fastlåst betydelse i förhållande till mångtydighet 

använder Laclau och Mouffe (2001, sid 105) begreppen element och moment. För att 

definiera dessa begrepp enkelt kan en säga att element är kontingenta tecken som vid 

tillslutning blir moment (Laclau & Mouffe, 2001, sid 105). I den här studien kan “amatör” 

kallas för ett element innan det knyts till ett innehåll och en bestämd plats i relation till andra 

tecken i hockeydiskursen. När det då får en betydelse och relateras till andra tecken i “nätet” 

blir “amatör” ett moment. Det ska dock påpekas att denna process aldrig fullbordas (Laclau 

& Mouffe, 2001, sid 110f och 113). 

 

Nodalpunkter är privilegierade tecken, konstruerade centrum eller “knuttecken” som 

innehållet och andra tecken knyts till och som riktar innebörden av dessa (Laclau & Mouffe, 

2001, sid 112). Som en till exempel kan se med tecknet “hockey”, som knyts till allt från 

“dam-”, till “herr-”, till “-domare” och “-turnering”. “Hockey” är det tecknet som ger 

mening till alla de andra tecknen. Med ett annat tecken, till exempel “slalom”, “design” eller 

“cykel” ges dessa ord andra definitioner.  
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Genom att använda Laclau och Mouffes hegemoni och artikulation tydliggörs vad som är 

sunt förnuft i fältet. Hegemonibegreppet visar vad som är de förhärskande diskurserna 

medan artikulation visar hur de skapas, upprätthålls och ifrågasätts. Därmed kan även 

sportmedias sätt att förhålla sig till sunt förnuft analyseras. Diskursteori är dock inte 

komplett för att förstå diskurser byggda på maktförhållandet mellan manliga och kvinnliga 

hockeyspelare. Därför används även genusteori. 

 

3.4 Genusteori  

”Man föds inte till kvinna, man blir det”. (de Beauvoir, 2002, sid 325). Citatet från de 

Beauvoir speglar hur genusteorin ser på kön, att det är socialt konstruerat. Genusteori kretsar 

oftast kring tanken om sociala strukturer och maktförhållanden mellan män och kvinnor och 

har på senare tid också börjat handla om intersektionalitet, hur olika förhållanden hör ihop 

och skapar olika förutsättningar för individer och queerteori, hur kön och människor inte 

behöver delas in i ”män” och ”kvinnor” (Ambjörnsson, 2006, sid 35f). Könsstereotyper, 

genusordningen och deras konsekvenser är också något som studeras flitigt och som anses 

vara skapat i interaktion, i socialisering och i språket. Det vill säga, människor blir lärda vad 

som är lämpligt och avvikande beteende för dem, beroende på om de är födda i manliga eller 

kvinnliga kroppar. Det är även detta Hirdman kallar för “genuskontraktet”: “Som en 

kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med 

åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” (Hirdman, 2001, sid 84). Genuskontraktet 

står för den naturliga ordningen mellan könen och som håller i villkoren för deras relation 

(Hirdman, 2001, sid 84ff, sid 122ff) och det är socialkonstruktionistiskt vilket innebär att det 

är förhandlingsbart men även strukturellt tyngande och tvingande till sin natur. Hockey är 

könskodat som en manlig sport, vilket får negativa konsekvenser för kvinnliga 

hockeyspelare, till exempel att sporten inte anses lämplig för dem. 

 

Genusteori är förenligt med diskursteori eftersom båda fokuserar på konstruktionen av 

naturlighet och normalitet. Liksom diskursanalys syftar genusteori till att lösa upp diskurser 

och roller och visa på hur konstruerade dessa är. Hirdman (2001), som är Sveriges 

motsvarighet på Butler, skriver om hur en manlighetsnorm influerar diskursen i samhället 

(Hirdman, 2001, sid 59f). Om en söker på “man” i Svenska akademiens ordbok får en 

betydelser som “vuxen person av hankön” men även “människor, folk; manskap”, “om 

medlem (i underordnad ställning) av trupp” och “människa; person” (SAOB spalt: M164: 

“Man”, 1942). Söker en på “kvinna” får en olika variationer på “vuxen människa av 
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honkön” (SAOB spalt: K3412: “Kvinna”, 1938). Det är inte en slump och Hirdman kopplar 

ihop detta fenomen med post-koloniala tankar; vitas överordnad till icke-vita (Hirdman, 

2001, sid 63) och hur yttringarna för dessa maktförhållanden liknat varandra; från att liknas 

vid djur till att inte ha rösträtt eller att behöva inkvotering/positiv särbehandling. Att mannen 

är norm innebär att vår kultur utgår ifrån och jämför allt med mannen, värdesätter stereotypt 

manliga egenskaper och hårda värden. Det innebär att kvinnor och män strävar efter att ha 

dessa egenskaper eller att acceptera sig själva som sämre. Exempel på det är “att kasta som 

en tjej”, “att vara stark som en hel karl” och liknande jämförelser där typiskt kvinnliga 

egenskaper anges som något icke eftersträvansvärt. Denna teoretisering av mansnormen 

används i uppsatsen för att komplettera och fokusera den ontologiska utgångspunkten i 

diskursteori.  

 

3.5 Sammanfattning 

I min studie kommer jag använda symbolisk interaktionism som min teoretiska ansats 

tillsammans med diskursanalys och genusteori. Begreppen som ska förklara empirin 

begreppsliggör meningskonstruktioner; i synnerhet upprätthållande och ifrågasättande av 

sunt förnuft. För att specifikt ge kunskap om genusnormer används även Hirdmans forskning 

om “mannen som norm” som komplement.  

 

 

4. METOD 
I detta avsnitt redogörs för metoden för studien med metodologiska reflektioner och en 

beskrivning av studieobjektet på slutet. Det empiriska materialet utgörs av blogginlägg, 

krönikor och artiklar och analysmetoden är skapad utifrån Winther Jørgensen och Phillips 

konkretisering av Laclau och Mouffes (2001) diskursteori. Diskursanalys valdes eftersom 

syftet med studien är att analysera hur fenomenet damhockey skapas i svensk sportmedia 

och diskursanalys undersöker “talet om ett fenomen” och inte fenomenet i sig. Genom media 

delar människor gemensamma och skilda definitioner av situationen och därmed är 

diskursanalys som klippt och skuret för medieanalys (Matheson, 2005, sid 1).  

 

4.1 Tillvägagångssätt, urval och material 

För att undersöka hur svensk sportmedia konstruerar damhockey analyseras 49 texter från 2 

tidningars, en radiokanals och 2 TV-kanalers webbplatser. Materialet består av både artiklar 



	   20	  

och bloggar/krönikor. Anledningen till att materialet tas från tidningar, radio och TV är i 

förhoppningen att ett bredare material ska möjliggöra för olika framställningar av 

damhockey och därmed fånga de olika diskurserna som förs i ämnet. Detsamma gäller för 

användningen av olika typer av texter; förhoppningen är att bredda materialet. 

Blogginläggen hade färre citat och färre ren nyhetsrapportering vilket ger mer till mitt syfte 

där det viktiga är språket och inte bara en kvantitativ redogörelse för vad som bevakas. 

 

Efter en sökning på olika svenska morgon- och kvällstidningar blev det tydligt att Expressen 

(Hockeyexpressen) och Aftonbladet (Sportbladet) är de som lägger störst fokus på 

nyhetsrapportering och bloggverksamhet kring sport och hockey. Dessutom fanns det bra 

chanser att hitta material därifrån då de hade ett bra utbud av bloggar om ishockey. Från TV 

valdes Svensk Television (SVT) och Viasat Sport då de representerar både public service 

och kommersiell media och även hade bloggar dedikerade till ishockey. Svensk Radios (SR) 

Radiosporten valdes då det var mest tillgängligt men även public service. Public service ska 

vara sakligt och opartiskt och även obundna både kommersiellt och politiskt 

(Kulturdepartementet, 2012). I analysen kommer det inte läggas alltför stor vikt vid om det 

är public service eller kommersiellt samt om det är radio, TV eller tidning som skrivit men 

som sagt, valet gjordes för att få en så bred tillgång till material som möjligt. Båda TV-

kanalerna har väl uppdaterade webbsidor för sport i textformat så det blev möjligt att hitta 

aktuellt material även härifrån och detsamma gäller för Radiosportens webbplats. 

Radiosportens artiklar utgår ifrån ett inspelat klipp som bifogas till texten på webbplatsen 

men för analysens skull används bara textversionen. 

 

Urvalet gjordes genom att söka på “damhockey” alternativt “damkronorna” på varje 

webbplats. Sedan avgränsade jag de inläggen till de som skrivits om damhockey i bloggar 

och artiklar och lokaliserade de texter som hanterar sporten mer övergripande. På så sätt 

exponerades de blogginlägg som behandlar damhockey och mindre om specifika spelare 

eller matcher. Genom att enbart använda texter som innehåller ordet ”damhockey” eller 

”damkronorna” utesluts damhockey som ”hockey”. Detta kan påverka resultatet eftersom det 

förutsätter ett fält där damhockey skiljs från herrhockey och inte ett fält där de båda 

klasserna är inkluderade i ”hockey”. För att lösa detta användes en jämförelsepunkt och även 

5 blogginlägg och artiklar om herrhockey inkluderades. Detta så att studien inte enbart 

undersöker damhockey som det framställs i artiklar om damhockey. På så sätt tryggades min 
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studie även till att undersöka konstruktionen av damhockey i relation till herrhockey och inte 

enbart ishockey som sådan.  

 

En ytterligare avgränsning gjordes för att få så aktuellt material som möjligt; sökningen 

avgränsades till texter skrivna från och med 1 januari 2014 och framåt. Totalt blev det 24 

stycken blogginlägg och 25 stycken artiklar: Tio texter från SVT som betecknas från SVT1-

SVT10, sex texter från Viasat Sport som betecknas VS1-VS6, tio texter från Radiosporten 

som betecknas RS1-RS10, 15 texter från Hockeyexpressen (med beteckningarna SE1-SE15) 

och åtta texter från Sportbladet (med beteckningarna SB1-SB8). Hockeyexpressen 

behandlade ämnet mer än de andra, varför det blev fler från denna sida. Det var svårt att hitta 

material specifikt om damhockey på Viasat Sport vilket gör att jag hämtat texter främst om 

herrhockey därifrån (fyra stycken).  

 

Media som tas från internet har en viss målgrupp, speciellt i fallet med bloggar då den 

tekniska utvecklingen gör det svårare för äldre generationer att ta del av dem. Till exempel 

vänder sig bloggar till en yngre målgrupp än vad som blir representativt för hockey-Sverige. 

Detta innebär att mina resultat kommer att begränsas till att gälla just den bild av damhockey 

som framställs i bloggar och artiklar på internet. I val av till exempel public service media är 

det viktigt att förstå att deras särställning som statens “egna” media, ger deras tjänst 

trovärdighet. Vidare är public service, som SVT, mer tillgängligt än Viasat Sport då det 

bland annat är gratis. Detta kan påverka vilka som använder tjänsten och därmed vilka SVT 

vänder sig till som målgrupp. Mer material lades till efterhand för att uppnå en mättnad 

(Aspers, 2011, sid 200). Jag anser att mättnad nåddes efter kodningen av 49 stycken texter.   

 

En väsentlig omständighet att förhålla sig till i läsande av analysen senare är att materialet är 

från år 2014 och framåt. Detta innebär att materialet är från det senaste vinter-OS i Sotji och 

ifrån senaste VM i Malmö tidigare i år. Detta gör att materialet kontextualiseras i förhållande 

till internationell damhockey och ifrån mästerskap vilket troligtvis skiljer sig från 

rapporteringen under en vanlig säsong. Detta har tagits i beaktning för resultatets skull och 

diskuteras även detta i diskussion men är som sagt bra att veta då det kan verka som att 

svensk damhockey är till majoriteten framställd som Damkronorna som är det svenska 

damlandslaget i hockey. Denna studie tog heller ingen hänsyn till socioekonomisk bakgrund, 

ålder eller etnisk tillhörighet utan enbart köns- och nationsaspekten. 
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4.2 Analysmetod 

För att uppnå syftet, som är att undersöka sportmedias konstruktion av damhockey och 

damhockey i relation till herrhockey använde jag diskursteorins begrepp. Nedan ges en 

förklaring på hur begreppen konkretiserades för analys av materialet. Detta gjordes med 

hjälp av Winther Jørgensen och Phillips (2000) men med, i slutändan, en egen utarbetad 

kodnings- och analysmetod.  

 

Till att börja med kodades varje text utifrån vad som konstruerades som sanning. Genom att 

se vad som konstrueras som sanning blir det enklare att identifiera nodalpunkter via vad 

sanningen utesluter och inramar. Sedan riktades fokus på vad varje text gjorde till problem 

och till lösning på det problemet. Om det som förs fram i en text, alltså vad som ges som 

sanning och vad poängen eller problemet är, går att uppfatta i flera texter blottläggs ett 

mönster och en diskurs. När det sedan går att finna flera sådana mönster kan det konstateras 

som en diskursiv kamp och det går att se olika sätt att ge innehåll till olika element. Finns 

det inga motsägande mönster betyder det att den diskursen är härskande, den är hegemonisk. 

 

I analysen letade jag även efter tystnader, osynliggörande, orsakssamband och 

motsatsförhållanden. Där det finns tystnad finns nämligen ett antagande om sunt förnuft. Där 

det är ambivalens och alltså inga självklara kopplingar mellan tecken, finns politik. Där det 

finns mångtydighet finns striderna om betydelse och ideologi (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000, sid 36f och 54). Om motsatser eller orsakssamband kopplas till kategorierna, 

vilket innehåll ges då motkategorin eller resultatet av orsakssambanden? Innan en djupare 

genomgång och analys av detta markerade jag ut vilka kategorier med tillhörande 

egenskaper som fanns i materialet. På detta sätt kunde även en enkel överblick göras i 

sökning av vilka kategorier av människor och grupper som kopplades ihop med vilka 

problem och lösningar och hur de relaterade till varandra. Till sist, efter att ha kodat och 

plockat ut denna information, gjordes enkelt en översiktlig genomgång av vilka mönster som 

kunde hittas. På så sätt blev det även enkelt att para ihop egenskaper med olika perspektiv på 

problemen. Som exempel kan tas detta citat ur materialet:  

 

Svenska damhockeyspelare har blivit bättre på att träna, trots tuffa 

förutsättningar med civila jobb vid sidan av en elitidrottssatsning. De bästa 
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spelarna vill träna hårt. Magnus Johansson har sagt att tjejerna i Linköping 

tränar lika hårt på gymmet som herrarna. (SE11) 

 

Här kodas först sanningar, problem och lösning: Problemet maskeras som ett icke-problem, 

att damspelarna “har blivit bättre trots tuffa förutsättningar”, där ordet “trots” är ledande. 

Problemet är alltså att damspelarna har tuffa förutsättningar. Det ges ingen explicit lösning 

även om det antyds att damspelarna behöver bättre förutsättningar så de inte behöver civila 

jobb vid sidan av och så att de kan träna. Lösningen bekräftas i och med “spelarna vill träna 

hårt” och med andra ord är lösningen att låta dem träna hårt genom bättre förutsättningar 

eftersom de “vill” detta. Sanningar är bland andra att spelarna “har blivit bättre på att 

träna”/inte var bra på att träna tidigare och “tuffa förutsättningar med civila jobb”/ civila 

jobb är tuffa förutsättningar för en damhockeyspelare. I detta exempel finns en tystnad som 

markeras med italics. Detta visar på något för givet taget, något så självklart att det inte 

ifrågasätts: Damspelare tränar inte lika hårt som herrspelare men i Linköping sker detta. Det 

är avvikande. Kategorier, alltså nodalpunkter kodas med bold och dess innehåll, alltså 

egenskaper med understrykning. Ett exempel på kategori som kopplas till problemet är 

“damhockeyspelare” och dessa artikuleras ihop med innehåll som “svenska”, “tuffa 

förutsättningar” och “vill träna hårt”. Det skapas en bild av att svenska damhockeyspelare 

aspirerar till något bättre men att de inte ges möjligheten till detta. På detta sätt, görs en 

systematisk kodning och analys av empirin utan att tappa den teoretiska referensramen.  

 

Efter första genomgången av studiens empiri uppenbarade sig diskurser som behandlade ett 

problem, problemet svensk damhockey. Det blev tydligt att svensk sportmedia strävar efter 

att, med olika diskurser, förklara vad detta problem ligger i. Därför har jag valt att dela upp 

analysen i underrubriker för de olika diskurserna.  

 

4.3  Forskarens roll  

En fråga som uppstår i arbete med diskursanalys är denna: Varför används diskursanalys om 

en ändå bara får fram resultat som gäller i sin kontext och som är kontingenta och partiska? 

Diskussionen om diskursanalysens vara eller icke-vara har lett forskare till att tvivla på dess 

roll för samhället medan vissa ser diskursanalys som en väckarklocka för praktisk 

samhällsförändring (Wetherell et al., 2001, sid 325f). Ytterligare några menar att 

diskursanalys till och med kan göra mer skada än nytta. Enligt Taylor (Wetherell et al., 2001, 

sid 326f) är diskursanalysens syfte att kritisera rådande normer och förgivettaganden. Sådan 
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kritik kan i sig vara nyttigt för förändring och visa vart det finns utrymme för det samtidigt 

som det medger och accepterar att det finns hinder. Diskursanalys öppnar således upp för 

nya möjligheter (Wetherell et al., 2001, sid 328). För denna studie tillämpas Taylors 

utgångspunkt då förhoppningen är att liknande forskning och kritik ska bidra till förändring 

på området. 

 

4.3.1 Validitet och reliabilitet 

För kvantitativa studier syftar validitet till att en studie mäter det den försöker mäta och om 

tillvägagångssättet varit giltigt för syftet (Wetherell et al., 2001, sid 318). Reliabilitet innebär 

att en studie kommer komma fram till samma resultat oavsett vem som utför den. I 

kvalitativa studier och speciellt i diskursanalys blir detta något mer komplicerat eftersom vi 

undersöker ett specifikt fenomen med vissa förutsättningar beroende på när och var och med 

vilka villkor fenomenet kommit att finnas till (Wetherell et al., 2001, sid 319). Traditionen i 

sig anser att forskning är partisk eftersom sanning och verkligheten inte är statisk utan 

påverkas och förändras, till exempel av forskaren. Validitet och reliabilitet kan därför vara 

svåra att applicera på kvalitativa studier. Dessa begrepp lätt leder till en förståelse att det 

finns en sann verklighet, vilket socialkonstruktionismen inte står för. Till exempel, då 

analysen av materialet i denna uppsats gjordes av enbart en person påverkas den, som 

diskuteras nedan, av dennes förförståelse av fältet där någon annans analys skulle kunna 

komma fram till andra slutsatser.  

 

Då jag, i många år, har varit en del av både svensk dam- och herrhockey i form av åskådare 

är det viktigt att ta hänsyn till de fördelar och nackdelar som följer med min erfarenhet och 

förförståelse av hockey eftersom detta påverkar validiteten. Som forskare hjälper det mig att 

ha erfarenhet av sporten. Jag vet vad jag ska leta efter och vart men det ger även en nackdel i 

att inte kunna ställa mig utanför fältet lika väl som utan en förförståelse (Aspers, 2011, sid 

38f). Det är nödvändigt att göra sig främmande inför sitt material (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000, sid 28f) Enligt Gee (2011) är en del av syftet för diskursanalys att lokalisera 

diskurser som kan vara skadliga för oss eller för vissa grupper eller individer (Gee, 2011, sid 

8). För att kunna genomföra detta krävs “nya, fräscha ögon” som inte påverkas av kulturen, 

normerna och det som verkar normalt och naturligt för oss vanligtvis. I och med detta blir 

det genomskinlighet en väsentlig del av uppsatsen, både för mig själv och för läsaren. Med 

till exempel tydliga förklaringar, redogörelser och citat görs läsaren medveten till 
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genomförandet och svårigheterna och kan dra sina egna slutsatser (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000, sid 123). 

 

Ett sätt att förhålla sig främmande inför sitt material är att luta sig mot teorin (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, sid 154). Appliceringen av sociologiska begrepp och studiens 

teori hjälper forskaren att hålla sig utanför fältet då terminologin utgår ifrån andra 

ordningens konstruktioner (se Aspers, 2011, sid 48). Det blir ungefär som att sätta på sig 

vetenskapsglasögon istället för vardagsglasögon. Gee (2011) beskriver ett sätt att göra sig 

främmande inför sitt material som handlar om att fråga sig själv hur en utomjording hade 

sett på materialet (Gee, 2011, sid 12). Finns det något här som skulle vara förvirrande eller 

som skulle vara värt att ifrågasätta? Båda dessa sätt har applicerats på denna studie för att 

kringgå problemet med att vara en del av fältet som forskare. I användningen av naturligt 

förekommande material som media, istället för kvalitativa intervjuer där forskaren riskerar 

att påverka resultatet, ökar också validiteten. Som nämnts i analysmetoddelen görs även 

kodning och analys så systematiskt som möjligt för att höja validiteten.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) fyra krav är mindre applicerbara eftersom denna studie inte gäller 

specifika informanter. Eftersom media är en stor maktfaktor i samhället kan det till exempel, 

tvärtemot konfidentialitetskravet, vara en idé att undersöka media öppet och offentligt. 

Däremot är det viktigt att tänka på hur enskilda journalisterna framställs. Det är också alltid 

viktigt att inte tillskriva egenskaper till aktörerna i fältet utan försöka se val ur deras 

perspektiv och kontext. Enligt välvillighetsprincipen ska forskaren utgå ifrån att 

informanterna (eller journalisterna i mitt fall) är vid sina sinnens fulla bruk och tänker 

rationellt kring sina handlingar (Aspers, 2011, sid 45). 

 

4.5 Beskrivning av studieobjekt 

Ända sedan 1800-talet har hypermaskulinitet varit inpräntad för unga män inom sport och de 

som valt att inte följa den har blivit marginaliserade och tystade (Whannel, 2002, sid 28). 

Allt feminint uteslöts eller trivialiserades och därmed även kvinnors utövande att sport 

(Whannel, 2002, sid 29). Detta bland annat av idén att idrott ansåg okvinnligt men också att 

kvinnors reproduktiva förmåga skulle påverkas (Tolvhed, 2013, sid 275; Franzén, 1994, sid 

6f). Det var emellertid svårt för kvinnor att utöva sport på grund av social, ekonomisk och 

legal underordning männen. Även efter kvinnor fått rösträtt hade männen en dominans inom 
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sport som berodde på att kvinnor inte ansågs passa för den mentala aggressivitet som 

krävdes för sport. Mot 1970-80-talen fick sport för kvinnor ett uppsving, bland annat på 

grund av de feministiska tankarnas intåg men som Mawson (2006) anmärker så utvecklades 

kvinnors roll i sport fortare än sporten tillät och accepterade dem (Mawson, 2006, sid 23). 

Detta saktade ner utvecklingen för damidrotter som inkluderade lagsport och fysisk 

kontaktsport och därmed även för den här studiens fokus: damhockeyn (Gilenstam, 2009, sid 

14).  

 

Hockey, eller ishockey, kom till Sverige i början på 1900-talet (Stark, 2011, sid 6) och då 

var den för män. Första officiella landskampen för damer spelades 1987 och endast 6% av 

svenska hockeyspelare är kvinnor (Gilenstam, 2009, sid 13). Detta har bland annat inneburit 

att hockey som sport präglats av att vara en mansdominerad sport och att sporten även i 

allmänhetens ögon setts som en sport för män. Detta har också inneburit att damhockey inte 

haft lika lång tid på sig att etablera sig, varken för gemene man eller för en ekonomisk 

marknad som till exempel sponsorer och tillverkare av utrustning. Enligt Gilenstam (2009) 

är till exempel hockeyklubborna och puckarna utformade för mäns fysik, vilket gör 

damhockey sämre än vad den behöver vara (Gilenstam, 2009, sid 48). Hockey i Sverige är 

med andra ord skapad av och för män. Även om damhockey därmed är en relativt ung sport 

är det den snabbast växande damidrotten i Sverige, vilket visar sig i spelarantal och 

mediebevakning (Stark, 2011, sid 7). 

 

Även om Nordamerika hela tiden varit överlägsna i damhockey (även för herrsidan fram till 

1950-talet) så är Sverige dock en av de bästa länderna i världen (damlandslaget är rankade 

på femte plats, herrlandslaget på tredje plats för år 2015) (IIHF, 2015). Året 2006 var det 

bästa året för svensk hockey då herrsidan tog guldmedalj i både VM och OS och damsidan 

tog silvermedalj i OS. Nedan finns en snabb förklaring på olika facktermer som dyker upp i 

materialet som kan vara bra att veta om. 

 

4.5.1 Fältets terminologi 

Damkronorna - Sveriges damlandslag i hockey på seniornivå. 

Tre Kronor - Sveriges herrlandslag i hockey på seniornivå. 

Riksserien - Högsta serien för damhockey på seniornivå i Sverige. 

SHL (Swedish Hockey League) - Högsta serien för herrhockey på seniornivå i Sverige. 
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NHL (National Hockey League) - Högsta serien för herrhockey på seniornivå i 

Nordamerika, anses av de flesta inom hockeyvärlden som bästa serien i världen. 

 

Här är ett exempel på skillnadsskapandet mellan dam- och herrhockey och att herrhockey 

(Tre Kronor i det här exemplet) är grunden som damhockeyn (Damkronorna) definieras som 

en avvikelse från men det beskrivs mer i analysen. 

 

4.6 Sammanfattning 

Materialet innefattar 49 stycken artiklar, krönikor och bloggar från fem olika svenska 

sportmedia, vilka inkluderar både tidningar, TV och radio. Valen baserades på resonemanget 

att få en så bred empirisk grund att stå på som möjligt. Diskursteorin kommer användas som 

både teori och metod men då den inte har någon tydlig analysmetod utformades en 

systematisk och enkel kodnings- och analysmetod baserad på Laclau och Mouffe men även 

Winther Jørgensen och Phillips tips för arbete med diskursteori. Som mångårigt hockeyfan 

är det väsentligt att ställa mig främmande inför mitt material för att inte påverkas av den 

tidigare erfarenheten. Detta hanteras genom att ha en väl uttänkt, systematisk analysmetod 

vilket höjer validiteten i studien.  

 

 

5. ANALYS 
I detta avsnitt redovisas resultat och analys för materialet i studien. Först ges en 

övergripande beskrivning av materialet och vad som är kännetecknande för empirin. Sedan 

redogörs för konstruktionen av problemet och vilka diskurser som hittats och hur de relaterar 

till varandra i och med lösningar på samma problem. Avslutningsvis ges en sammanfattning 

av huvudpunkterna i analysen som sammanlänkar till diskussionen. Analysen tar inte upp 

allt som återfanns i empirin utan de fynd som mest angeläget hjälper att svara på studiens 

frågeställningar. Så vad visar materialet? 

 

5.1 Premisser och kännetecken för materialet 

Det är tydligt att bevakningen av herrhockey går under benämning “hockey” medan 

damhockey förekommer som “damhockey”. Enbart i texter där utgångspunkten är 

damhockey förekommer benämningen “herrhockey” och i motsvarigheten där herrhockey är 

fokus är herrhockey fortfarande bara “hockey” och damhockey som “damhockey”. I sökning 
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av material med sökordet “damhockey” har detta resulterat i relativt få sökresultat. Detta 

visar att i hockeyvärlden är herr norm och dam avvikande. Det är angeläget att hålla i 

bakhuvudet då följande resultat är beroende av vilket material som fanns tillgängligt och vad 

konstruktionen av damhockey som problem bygger på. Som även nämnts ovan i 

”beskrivning av studieobjektet” (avsnitt 4.5) beror detta bland annat på damhockeyns korta 

historia. Det kan också vara värt att nämna att artiklarna skrivs för en initierad hockeypublik 

och använder termer, namn och titlar på ett sätt som tar för givet att läsaren är bekant med 

dessa. I samband med citat förklarar jag denna typ av ”fackspråk”. 

 

5.2 ”Vi borde vara en nation som kan tampas om medaljer” - Konstruktionen av ett 

problem 

I analysen av materialet fann jag att damhockey framställs som ett problem i svensk 

sportmedia. Svensk damhockey läggs fram som otillräcklig då damerna resultatmässigt inte 

tar några medaljer i mästerskap. Att inte få medaljer framställs som en avvikelse från den 

standard som Sverige bör följa: “Egentligen har det inte hänt så mycket inom svensk 

damhockey sedan OS 2006, vilket är lite märkligt. Vi borde vara en nation som kan tampas 

om medaljer även på damsidan” (ur text SB5). Här anmärks att medaljer i mästerskap som 

OS (Olympiska spelen) ses som en reflektion av svensk damhockeys tillstånd. Om laget inte 

tar medaljer så innebär det att svensk damhockey är bristfällig. Standarden på Damkronorna 

(Sveriges damlandslag) mäts ofördelaktigt även mot Tre Kronors (Sveriges herrlandslag) 

standard när skribenten skriver ”Vi borde vara [...] även på damsidan”. Nedan diskuteras 

Kanadas och USA:s damfinalmatch i ett av mästerskapen och syftar till Damkronornas 

undermåliga nivå: “Sedan går det ju inte att undvika att jämföra den här finalen med 

bronsmatchen mellan Sverige och Schweiz. Det såg ut som två olika sporter. Men det visste 

vi redan” (ur text SB7). Att skribenten skriver: “men det visste vi redan” visar hur 

förgivettaget det är att Sverige (och Schweiz) är sämre och att nivån upp till de 

nordamerikanska lagen är hög. Jämförelsen hänvisar till en match mellan det svenska och 

schweiziska damlandslaget.  

 

Båda dessa citat exemplifierar därmed en tendens i materialet – att kritisera det svenska 

damhockeylandslagets prestationer – i förhållande till hur bra det svenska herrhockeylaget 

respektive de nordamerikanska damlandslagen är. Detta problem och dess lösningar 

artikuleras på olika sätt i media. Genomgående framställs svenska damhockeyspelare vara i 

en hopplös situation utan förutsättningar för elitspel. I dessa artikulationer, liksom ovan, har 
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Sverige som nation en framstående plats och ”svenskt hockeyspel” lyfts fram som något som 

borde vara bra. 
 

5.2.1 Amatördiskursen 

Generellt finns det en uttalad förståelse till varför svensk damhockey har problem. Artiklarna 

beskriver inte det dåliga resultatet som märkligt eller överraskande utan detta förklaras med 

skillnaden mellan proffs och amatörer: “USA och Kanada är fortfarande på en egen nivå 

jämfört med resten av lagen. Inget märkvärdigt med det. Det är skillnad på proffs och 

amatörer och utveckling tar tid” (ur text SE12). Här hävdas skillnaden i nivå mellan Sveriges 

damlandslag och de nordamerikanska damlandslagen bero på en skillnad i utveckling mellan 

lagen där Sveriges damer konstrueras som “amatörer”. Detta gäller även för materialet i 

stort. Det visar att svensk sportmedia förordar att svensk damhockey behöver utvecklas för 

att göra bra ifrån sig i mästerskap och få en högre status internationellt. Den främsta 

anledningen som ges till detta är bilden av att svenska damhockeyspelare saknar 

förutsättningarna att utvecklas och bli bättre på sin sport. Den här diskursen, 

“amatördiskursen”, skulle kunna ses som hegemonisk i materialet eftersom den inte 

ifrågasätts. Samtidigt kommer senare analysavsnitt visa att betydelsen av ”amatör” inte är 

fastlagd.  

 

Så här artikuleras de svenska damspelarna i relation till de nordamerikanska i 

“amatördiskursen”: “Svenska spelare måste ha riktiga jobb för att ha råd att spela hockey på 

’fritiden’, medan såväl USA som Kanada är här i Sotji med trupper som spelar hockey på 

heltid” (ur text SE12). Citatet är en jämförelse mellan Sveriges landslagstrupp och de 

nordamerikanska trupperna som spelade i OS-mästerskapet i ryska staden Sotji 2014. Den 

hegemoniska diskursen är den att de svenska damhockeyspelarna inte har möjligheten att 

spela på elitnivå då de villkor som ges inte är optimala. Att diskursen är hegemonisk visas 

dels genom att alla problematiseringar av svensk damhockey utgår från denna diskurs, och 

dels genom att den framställs som en självklar kunskap som alla bör känna till. Användandet 

av citationstecken runt ordet “fritid” visar även på en förgivettagenhet, att läsaren ska förstå 

vad “fritid” innebär i detta sammanhang. Här görs en skillnad att de svenska 

damhockeyspelarna är amatörer som spelar hockey på sin fritid, vid sidan av sina jobb till 

skillnad från de nordamerikanska som är professionella hockeyspelare på elitnivå. Vidare 

kan ett osynliggörande av orättvisorna mellan könen ses i detta citat då det istället fokuseras 

på orättvisan mellan nationernas förutsättningar. Männen, som jag kommer visa, spelar inte 



	   30	  

heller på “fritiden” och är en bättre jämförelsepunkt än nordamerikanskorna då de ofta tränar 

och existerar axel mot axel med damspelarna på de svenska rinkarna och föreningarna. 

 

Såhär ställs de damhockeyspelarna i relation till svenska herrhockeyspelare i 

“amatördiskursen”: “Tre Kronor består bara av NHL-proffs – och Jimmie Ericsson. 

Damkronorna består av ’amatörer’, som tvingas jobba och köpa egna klubbor för att kunna 

spela hockey” (ur text SE13). På samma sätt som i förhållande till de nordamerikanska 

damhockeyspelarna ges är damhockeyspelarna här amatörer till innehåll i jämförelse med 

Sveriges herrlandslag (Tre Kronor). Tre Kronor, som här sägs bestå av professionella 

hockeyspelare som vanligtvis spelar i högsta serien i Nordamerika: NHL. Att spela hockey 

på elitnivå som proffs är alltså beroende av om du kan leva på ditt sportutövande och ifall du 

slipper betala för din egen utrustning. Ordet “amatör” artikuleras som någon som inte får 

betalt för utövandet av sin sport.  

 

5.2.1.1 Diskursiv strid: Svaga nerver kontra blåslagna hjältinnor 

I texterna är dock amatörskonstruktionen inte bara till damhockeyspelarnas fördel. Det finns 

en diskursiv strid om huruvida damhockeyspelare ska förstås som amatörer med svaga 

nerver eller hjältinnor som fortsätter kämpa oavsett vad som händer. Här ges alltså ”amatör” 

en annan betydelse – att inte lyckas vara professionell utan att låta sina känslor ta över. Detta 

är intressant då de flesta diskurser och områden i samhället använder ”amatör” som skällsord 

för någon som inte är tillräckligt bra, liksom denna diskurs. Den här diskursen artikulerar 

alltså damspelarna som svaga mentalt och den kan därför kallas “svaghetsdiskursen”. Denna 

diskurs belyses med dessa två citat: “Och när sedan nerverna blev en stor faktor klarade inte 

Sverige av pressen” (ur text SB5) och “Jag vet inte vad som hände där i tredje perioden, om 

det var nerver eller orutin som förvandlade 2-0 till 2-4, men plötsligt fick de schweiziska 

tjejerna göra vad de ville framför [målvakt] Valentina Wallner i det svenska målet” (ur text 

SB8). Båda citaten hänvisar till matcher som Sveriges damlandslag Damkronorna förlorat. 

Här kopplas damerna ihop med tecken som “dåliga nerver” och “orutin”, speciellt under 

press. I detta nästa citat beskriver skribenten en förlust och ger förebud inför nästa match: 

“Om Sverige ska lyckas nå kvartsfinal krävs mer tro på sitt eget mot Tyskland och inte minst 

Ryssland i gruppspelet” (ur text SE15). Här framställs alltså inte bristen på resultat ha med 

bristen på resurser att göra. Amatörsdiskursen blandas med en svaghetsdiskurs och bristen 

på resurser blir något som läggs hos damhockeyspelarna själva: Bristen som åsyftas är 
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otillräckligt självförtroende i det egna spelet. De svenska damhockeyspelarna konstrueras 

här som svaga och utan självförtroende. 

 

Detta strider mot en annan diskurs i materialet som kopplar ihop damspelarna med tecken 

som “obevekliga”, “offrande” och “tar smällar”. Den diskursen kan kallas “nya tider-

diskursen”. Denna diskurs uppmärksammas först genom detta citat som hänvisar till OS 

2014 i ryska staden Sotji när Damkronorna förlorade och kom på fjärdeplats: “Det är nya 

tider. Det där svenska landslaget som vek ner sig i bronsmatchen i Sotji finns inte längre” (ur 

text SE8). Det här citatet visar även på en förändring, att “det är nya tider” och att 

Damkronorna tidigare inte var såhär obevekliga. Sedan finns detta citat som fortsätter på 

samma bana, från en vinst i senaste dam-VM i Malmö: “Nu kom allt på en och samma gång 

- när det gällde som mest. Svenska spelare offrade sig och täckte skott, slogs och tog smällar 

i alla lägen. Blåslagna hjältinnor kämpade sig fram till segern” (ur text SE13). Här 

konstrueras damhockeyspelarna istället som starka under press, “när det gällde”.  

 

Svenska damhockeyspelare har blivit bättre på att träna, trots tuffa 

förutsättningar med civila jobb vid sidan av en elitidrottssatsning. De bästa 

spelarna vill träna hårt. Magnus Johansson har sagt att tjejerna i Linköping tränar 

lika hårt på gymmet som herrarna. (SE11) 

 

Citatet hänvisar till en förändring i den nationella damhockeyn och statusen för 

Riksserien, den högsta serien för damer. Återigen jämförs damhockeyspelare med 

herrhockey. Nu är det i förhållande till något positivt som herrarna gör – tränar hårt i 

gymmet. Det är dock värt att notera att även här ställs det familjära och 

infantiliserande ”tjejerna” mot det hockeyrelaterade och proffsbetonade ”herrarna”. 

Dessa citat visar att svensk damhockey framställs som på väg att bli en sport och på 

väg att bli bättre vilket i sig innebär att svensk damhockey varit dåliga på att träna 

tidigare; det är nya tider. Att damspelarna jämförs med herrarna visar att det tas för 

givet att herrarna tränar hårdare. 

 

5.2.2 Ödmjukhetsdiskursen  

I svensk sportmedia konstrueras damhockeyspelare på följande sätt: De är kämpar och 

hjältinnor som gör vad som helst för att få spela hockey. De ges innehåll som ödmjuka och 

starka, att de inte bryr sig om kändisskap eller att bli rika så länge de får göra det de älskar. 
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Det visas genom dessa citat, där det första diskuterar generellt kring svensk damhockey och 

utifrån en intervju med damhockeytränare Fredrik Glader: 

 

Ja, förutsättningarna för män och kvinnor att leva på sin idrott kan se väldigt 

olika ut. Inte minst inom ishockeyn. Medan många av elitspelarna på herrsidan 

tjänar stora pengar får damelitspelarna knappt någon lön alls och måste köpa 

egen utrustning. – Tjejerna klagar inte, de lever i den världen och accepterar den, 

samtidigt som jag hoppas att vi kommer att se inom en snar framtid att de kanske 

inte ska behöva betala sin egen utrustning. De har nog mycket arbete med att få 

ihop pengar så att de kan få mat på bordet och någonstans att bo, säger Fredrik 

Glader. (ur text RS7) 

 

Här görs en skillnad till herrhockeyn i innehåll som “väldigt olika” och i hur “tjäna 

stora pengar” skiljs från “knappt någon lön alls”. Damspelarna framställs här som 

passiva inför fältets villkor, trots att de också kopplas ihop med att ha tillräckligt svårt 

att tjäna sitt uppehälle. Genom att benämningen ”Tjejerna” ställs mot ”elitspelarna på 

herrsidan” framställs också damhockeyspelare som unga och icke professionella i 

själva texten. Damhockeyspelarna framställs vara ovetande arbetsmyror som behöver 

att någon annan – skribenten – uppmärksammar deras problem och hjälper dem. 

Damhockeyspelare kopplas också ihop med beroende av sin omgivning, här i en 

intervju med damhockeyspelare Michelle Löwenhielm: 

 

I NHL finns spelare som byter klubba efter varje period. Löwenhielm gör av 

med lika många klubbor på en säsong som vissa NHL-spelare gör av med på en 

match och utan full support av sin mamma och farfar skulle hon inte kunna göra 

sin satsning. Tror ni hon beklagar sig? – Det har alltid varit så här i damhockeyn. 

Det är bara att gilla läget. Och jag älskar det här, säger hon. (ur text SE4) 
 

Löwenhielm (damspelare) framställs i motsats till NHL-spelare (herrspelare) 

framställs vara ekonomiskt beroende av ”mamma och farfar”. Hon positioneras dock 

inte som oansvarig utan som en hjältinna som inte klagar utan som hushållar med de 

förutsättningar hon har att tillgå till skillnad från NHL-spelarna som nästintill framstår 

som slösaktiga. Kärleken till spelet framställs vara skälet till att spela. Diskursen som 

finns här skulle kunna beskrivas med “jantelagen”: du ska inte tro att du är något. 
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Detta förtydligas vidare med detta citat där skribenten beskriver upplevelsen av sin 

första damhockeymatch: 

 

Det var tillbaka till ursprunget på sätt och vis. Tillbaka till en värld där ingen 

håller på med hockey för att tjäna pengar eller för att jaga ära och berömmelse. 

Utan en värld där alla håller på med sin sport för att de är vad de älskar mest av 

allt. (ur text SE11) 
 

Den bilden som målas upp för damhockeyspelarna och deras resurser är att de är utfattiga 

och hårt kämpande unga tjejer som inte hinner leva sina liv eftersom de vill spela ishockey. 

De framställs som att de ger allt för sin sport men inte får något för det. De inte har varken 

tid eller pengar att satsa på elitnivå men försöker ändå eftersom de vill göra det “de älskar 

mest av allt”. Citatet ur text SE11 visar på denna “ödmjukhetsdiskurs” och bygger vidare på 

bilden av damhockeyspelare som “äkta” hockeyspelare medan herrhockeyspelarna låtit 

kändisskapet stiga dem åt huvudet och bara spelar för pengarnas skull. 

 

5.2.3 Fördomsdiskursen 

En annan diskurs som ges till damhockeyns medelmåttiga status och ett hinder i 

utvecklingen är vikten av fördomar och machokultur: “Fördomsdiskursen”. Fördomar och 

normer skapar en ovilja hos människor att ge damhockeyn en chans och svensk sportmedia 

framställer detta som ett problem som håller tillbaka damhockeyns utveckling. Nästa citat 

visar hur svensk damhockey görs i denna diskurs: “Det är inget kuddkrig på isen när 

Damkronorna spelar. Det är fullt allvar och när pucken släpps i dag mot Japan i VM-

premiären så är jag säker på att det blir en underhållande ishockey” (ur text SE9). Här sker 

en inramning av något outtalat i användandet av “inget kuddkrig” och “fullt allvar”. Det är 

ett antagande och en ideologisk diskurs om vad som är ishockey och vad som inte är det. Det 

finns ett rättfärdigande språk för att göra damhockey en del av den diskursen. Detta visar, 

som sagt, på att det finns något annat att mäta sig med, något normerande att jämföra denna 

avvikelse med. Antagandet har mannen som norm. Skribenten utgår ifrån det och framställer 

därmed damhockey som något avvikande och det dyker upp i stor del av materialet. Att 

damhockey behövs uttalas som “fullt allvar” och inte på låtsas visar att det finns något 

jämförbart som norm, alltså herrhockey. Media visar diskursivt att damhockey inte ses som 

allvar men ifrågasätter samtidigt denna konstruktion. 
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I machokulturen artikuleras kvinnor och deras engagemang i sporten som oseriöst enligt 

media. I detta nästa citat ses prov på sportmedias sätt att visa hur damhockeyn inte tas på 

allvar i en intervju med förbundskapten Leif Boork: ”Men om [damhockey] kostar så lite, 

varför ser [utvecklingen] inte ut så redan i dag? – Det är en machosport. Jag får ofta höra att 

man inte får tacklas, att det går långsammare och så vidare. Man tar inte damhockeyn på 

allvar [...]” (ur text SE3). Det här framställs som ett problem då det stryper chanserna till 

ekonomiska resurser och förutsättningar för damhockeyspelare att utöva sporten. 

 

Liknande uttalanden förekommer på åtskilliga ställen i empirin där skribenten tar avstånd 

från det som sägs på ett eller annat sätt. I exemplet ur text SE3 görs detta här genom att ställa 

frågan varför utvecklingen inte redan vänt. Dessa uttalanden tillhör också 

“fördomsdiskursen”. Ett annat exempel på hur skribenten tar avstånd från machokulturen 

och dess fördomar är detta: ”Den mansgris eller damhockeyskeptiker som råkade se det här 

blev omvänd direkt. För som sagt: Älskar du hockey på riktigt - då är matcher mellan 

världens två överlägset bästa damlag oemotståndlig hockeyunderhållning” (ur text SE14).  

 

Skribenten beskriver en damfinalmatch mellan Kanada och USA i ett världsmästerskap. 

Användandet av det negativt värderade tecknet “mansgris” tillsammans med 

“damhockeyskeptiker” visar att skribenten värderar dem båda som negativt värderade 

tecken. Det är alltså dåligt att vara damhockeyskeptiker. I nästa mening bekräftas detta i och 

med att ett orsakssammanhang (if...then so...) läggs fram: OM du älskar hockey “på riktigt”, 

SÅ kommer världens två bästa damlag mot varandra vara “oemotståndligt” för dig. På detta 

sätt utesluts andra möjliga tolkningar och diskursen tillsluts. Antingen älskar du hockey på 

riktigt eller så gör du inte det. Antingen tycker du damhockey är oemotståndlig 

underhållning eller så tycker du inte det. Du kan dock inte älska hockey “på riktigt” och 

samtidigt inte tycka att damhockey kan vara oemotståndligt underhållning enligt kriterierna. 

I och med detta retoriska knep visar skribenten ett motstånd mot mansgrisar och 

damhockeyskeptiker och deras fördom mot damhockeyn. Här kommer ett sista citat från 

fördomsdiskursen där skribenten intervjuar en damspelare (Sara) och dennes tränare om 

deras säsong i Rikserien:  

 

Sara själv kommer från en riktig hockeyfamilj och nöjde sig inte med att sitta 

och titta på när brorsan spelade. Utan började redan som liten spela med 

grabbarna hemma i Klässbol. […] Men när jag påstår att fina flickor inte ska 
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spela en så farlig sport som hockey skrattar hon bara och ger mig en lite allvarlig 

blick. (ur text RS5) 

Ur den första meningen finns ”en riktig hockeyfamilj”. Det är uttryckt vagt och med ett 

antagande att läsaren ska förstå vad det innebär. Kategorin artikuleras dock vidare med 

”nöjde sig inte med att sitta och titta på när brorsan spelade”. Med andra ord är en riktig 

hockeyfamilj en familj där barnen vill spela hockey, oavsett om det innebär att gå emot 

normerna. Normen visar sig i hur skribenten uttrycker att Sara inte ”nöjde sig”. Alltså 

framställs det som förväntat att Sara ska nöja sig med att inte spela hockey. Detta är ännu ett 

exempel på mannen som norm och i det här fallet herrhockey som norm. Kvinnor är inte 

lämpade att spela hockey. Detta blir än tydligare när skribenten nämner att hen ”påstår att 

fina flickor inte ska spela en så farlig sport”. Här underbyggs alltså idén om att kvinnor inte 

ska spela hockey vidare från den första meningen.  

 

Det intressanta med fördomsdiskursen är att den låter skribenterna utgå från en sexistisk 

diskurs samtidigt som de, genom att ifrågasätta diskursen, inte kan kallas sexister. Det 

fungerar på ett liknande sätt som när en hävdar att pensionärer är rädda för invandrare. Trots 

att den problematiska åsikten tillskrivs någon annan finns den likväl där, som en drivande 

faktor.  

 

5.2.4 Spelarna är offer-diskursen 

En annan anledning som ges för svensk damhockeys utvecklingsproblem är bristande 

ledarskap, oansvariga organisationer eller inkompetenta tränare. Detta tema återfinns 

frekvent i empirin och med olika utgångspunkt. Något jag fann var att ansvaret aldrig lades 

på spelarna själva, de utmålades istället som offer för omständigheter som andra hade plikt 

att ändra. Utdraget här är ett exempel på det då skribenten diskuterar Sveriges 

damlandslagsspelares ekonomiska förutsättningar under VM 2014: “Inte en krona i 

ersättning. I stället går spelarna back. Hockeyförbundets hantering av Damkronorna är 

pinsam” (ur text SE10). Här läggs ansvaret på Svenska ishockeyförbundet samtidigt som 

Damkronorna, i motsats, framställs som berövade på sin rättmätiga ersättning. Användning 

av ordet “hantering” ger en ännu starkare bild av att det är Svenska ishockeyförbundets plikt 

att ta hand om Damkronorna. Skribenten uttrycker ett starkt motstånd mot Svenska 

ishockeyförbundet med ordet ”pinsamt”. Med detta visar skribenten att ”hanteringen” inte är 
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acceptabel och att i jämförelse med det som är ”normalt” (alltså att få ersättning), så är 

hanteringen pinsam. Detta visar på en tystnad där en jämförelse med herrhockeyn borde 

göras men inte görs.  

 

Vidare ansågs klubbarna behöva ta mer ansvar, vare sig det handlade om svensk 

damhockeys framtid eller deras nuvarande eller framtida spelare. I nästa citat för 

förbundskapten Boork ett resonemang kring satsningen på damhockey inom 

föreningsverksamhet: “-[Klubbarna] har väldiga skygglappar om man inte förstår att det är 

en win win-situation att gå ut att säga att man satsar på båda delar. Jag förstår att man inte 

kan satsa lika mycket, men vi satsar på båda. Men att ge våra tjejer hyfsade förutsättningar, 

det skulle ge fler sponsorer, bredare publik, och mer mediebevakning. Jag tror helt enkelt att 

det är ganska oklokt att inte tänka så” (ur text SE3). Först och främst används några 

metaforer här, till exempel ”skygglappar”, ”win win-situation”. Vaghet är ett sätt att anta att 

läsaren vet vad som menas – anspelandet på sunt förnuft visar att en talar ur en hegemonisk 

diskurs. En behöver inte förklara och försvara sig närmre. Här kan iakttas antydningar till ett 

kommersiellt problem, att om klubbarna satsar så får de tillbaka på sin investering. Det 

skapas ett orsakssamband där både damhockeyn och klubbarna tjänar på att klubbarna säger 

sig satsa på både damlag och herrlag. Det är intressant att notera här att klubbarna sägs tjäna 

på att enbart “säga” att de satsar på båda och att även en ojämlik satsning är en tillräcklig 

satsning så länge damspelarna får “hyfsade förutsättningar”. Att det framställs som självklart 

att en inte ”kan satsa lika” på dam- och herrhockey visar att standarden på satsning på 

damhockey är vitt skild från den på herrhockey. Citatet visar inte bara en förståelse att det 

sker väldigt lite satsning på damhockeyn men även att väldigt liten satsning är en godkänd 

satsning.  
 

Citatet från Boork och “spelarna är offer-diskursen” skapar en bild av att klubbarna inte 

lägger lika mycket engagemang i damsidan som herrsidan, bland annat genom att det finns 

för få klubbar för tjejer men också att de inte satsar tillräckligt mycket. Det visar även att 

klubbarna inte förväntas satsa lika mycket på damhockeyn som de gör herrhockeyn. Nästa 

citat visar på en tredje dimension i sportmedias skuldbeläggande av svenska hockeyklubbar. 

Det behandlar ett felaktigt domslut som blev uppmärksammat på damsidan men som enligt 

skribenten borde lett till omspel av sista perioden av matchen. Skribenten riktar förebråelser 

mot domarkåren men även klubben, då hen anmärker att under samma omständigheter på 

herrsidan hade ett omspel blivit aktuellt: “Sen undrar jag hur MoDo resonerar nu. Går man 
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till botten med den här soppan när man vet att domarna gjort fel? Eller försöker man sopa 

smutsen under mattan? Hur hade man agerat om det handlat om herr-laget?” (ur text SVT6). 

Som flera av de tidigare diskurserna läggs inte ansvaret på enskilda damspelare utan på 

klubbarna. Det ligger en förebråelse i detta citat, ett retoriskt knep, att då MoDo vet att 

domarna gjort fel borde de gå till botten med skandalen. De har egentligen inget val såsom 

skribenten framställer det. Här uppfattas ett motsatsförhållande som görs mellan att MoDo 

antingen väljer att ta sitt ansvar med att gå till botten med skandalen eller att sopa smutsen 

under mattan. Det finns inget mellanting. I och med dessa olika förutsättningar ifrågasätter 

skribenten huruvida klubbarna behandlar sina dam- och herrlag olika också. MoDo har både 

ett dam- och ett herrlag vilket skribenten då syftar till borde utlösa en större reaktion än den 

anammade vilket visas genom det andra retoriska knepet, frågan: “Hur hade man agerat om 

det handlat om herr-laget?”.  

 

Det finns dock ett exempel som går emot “Spelarna är offer-diskursen” där sportmedia ger 

Svenska hockeyförbundet innehåll som ovärderlig för svensk hockeys framgångar. Dock 

gäller detta bara svensk herrhockey, även om skribenten benämner det som “hockey”. Här 

kommer herrhockeyn in som norm men det intressanta blir då att sportmedia som skriver om 

herrhockey ger positiv artikulation till Svenska ishockeyförbundet medan sportmedia som 

skriver om damhockey ger förbundet negativ artikulation. “Spelarna är offer-diskursen” 

kunde alltså bara urskiljas inom damhockeys media, inte inom herrhockeys media. 
 

5.3 ”Öppna plånboken”: Ekonomiska lösningar på ett jämställdhetsproblem? 

Huvudsakligen framställs, som sagt, damhockey som i behov av utveckling för spelare och 

nations skull. Utvecklingen sägs kräva engagemang och ekonomiskt stöd av Svenska 

ishockeyförbundet, klubbarna och sponsorer som ska påpekas nedan. En del av lösningen 

sägs även vara att lära sig av Nordamerikas hantering av damhockey. Om utveckling sker 

menar sportmedia att damhockey blir en attraktivare sport och det skapar erkännande som 

engagerar fler. Då får sporten fler och bättre ledare, spelare och tränare. Här visas hur 

diskurserna som beskrivits i den tidigare delen av analysen bildar olika delar av ett mönster  

som beskrivs nedan.  
 

Det primära skälet som ges som lösning är en större ekonomisk satsning och ökat 

engagemang från Svenska ishockeyförbundet och de svenska klubbarna. Denna lösning ges 

huvudsakligen inom “Spelarna är offer-diskursen” och “amatörsdiskursen” och det är de 
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mest förekommande diskurserna och problemen i materialet också. Ett citat som belyser 

lösningen på damhockeyn är det här: “I längden går det inte att satsa på elitnivå och ha ett 

annat jobb vid sidan om. Det håller inte. [...] Öppna plånboken, ishockeyförbundet” (ur text 

SE7). Här kommer en tydlig ackusatorisk uppmaning som summerar den konstruerade 

problemformuleringen och lösningen. Skribenten riktar ansvaret till Svenska 

ishockeyförbundet och vill att de ska agera genom ekonomiskt stöd. Ansvaret tas ifrån 

damspelarna som “spelarna är offer-diskursen” konstruerar. Att Svenska ishockeyförbundet 

metaforiskt “öppnar plånboken” och ger damspelarna bättre ekonomiska förutsättningar 

framställs här som oumbärligt för en fortsatt utveckling av svensk damhockey.  
 

En del av lösningen på svensk damhockeys problem som sportmedia konstruerar är att det 

behöver erkännande och inkludering. Hur detta görs kan uppfattas ur detta citat som är en till 

intervju, fast med svenska ishockeyförbundets Mikael Haglund: “-[Damhockey] är en bra 

produkt, men jag tror faktiskt inte att folk är medvetna om vilken fantastisk hockey tjejerna 

spelar. Det budskapet har nog inte nått fram till gemene man. Det är underhållning på hög 

nivå, säger Mikael Haglund” (ur text VS1). Användandet av damhockey som “produkt” 

visar återigen hur problemet förklaras ur kommersiell synvinkel, hur det ska gå att sälja på 

bästa sätt.  

 

I dessa lösningar används alltså en ekonomisk diskurs där problemet, svensk damhockey, 

framställs som en ekonomiskt gångbar produkt som bara inte marknadsförts eller stöttats på 

rätt sätt. På detta sätt lyfts inte problemet som ett jämställdhetsproblem i förhållande till 

herrhockey, utan som ett problem i förhållande till andra damhockeylag som har de 

ekonomiska förutsättningarna. 
 

Att lära av Nordamerikas damhockey som förebild framställs som lösning. Då Kanada och 

USA konstrueras som överlägsna inom damhockey internationellt ses de som en källa till 

visdom om framgång i en kunskapsdiskurs: “Nu hoppas Leif Boork att Sverige ska lära sig 

något av Nordamerikas arbete med att lyfta fram damhockeyn. – De svenska klubbarna är 

inte tillräckligt seriösa” (ur text SE2). I en intervju med förbundskapten Leif Boork uttrycker 

han alltså att det är klubbarna som framför allt måste agera (jmf med citat ovan ur text SE2). 

Här artikuleras ”Sverige” som ”de svenska klubbarna” vilket även detta utesluter spelare och 

förbund från lösningen. Här framställs också Nordamerika som framgångsrika och som 

nationer som lyfter fram damhockeyn bra vilket automatiskt innebär att de är värda att följa.   
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Att lära sig av herrhockeyn framställs dock inte som en lösning och det sägs vara eftersom 

dam- och herrhockeyn har så olika villkor. Här diskuterar skribenten lösningen att lära sig 

från herrhockeyn: “Att glutta på exempelvis herrhockeyn där spelare lånas ut hit och dit är 

en bra lösning i teorin, men i praktiken fungerar inte det för damerna där de har arbeten vid 

sidan av. Det är helt enkelt helt andra förutsättningar” (ur text SVT5). Uttrycket ”helt enkelt” 

artikulerar de olika förutsättningarna som självklara, inte som något som bör ifrågasättas. 

Detta fastlägger betydelsen av att dam- och herrhockey inte kan jämföras eftersom de aldrig 

kommer bli likvärdiga. 

 

Både lösningar som artikuleras ur en ekonomisk diskurs och ur en kunskapsdiskurs 

osynliggör därmed det faktum som finns i vissa problemkonstruktioner: att problemet är 

frågan om ett jämställdhetsproblem. Det finns undantag i materialet där svenska 

damhockeyspelares undermåliga förutsättningar artikuleras som huvudproblemet och där 

skribenter gör jämförelser med herrhockeyn och drar paralleller till jämställdhet. De flesta 

gör dock kärnproblemet till Sveriges dåliga resultat i jämförelse med andra länder ur en 

ekonomisk diskurs. 
 

5.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis antyder resultatet att svensk sportmedia artikulerar en vilja att föra fram 

damhockeyn. Materialet har flera teman vilka alla framställer damhockey som ett problem, 

något beroende av yttre faktorer för sin utveckling och framgång, så som klubbar, 

organisationer eller sponsring. Problemet som konstruerats i materialet, att svensk 

damhockey är bristfällig, åläggs till största delen dessa yttre faktorer. Det är väldigt ovanligt 

att texterna artikulerar damhockeyspelare som ansvariga för svensk damhockeys nedgång. 

Detta är därmed sunt förnuft i fältet. Villkoren och förbättringen av dem är annars också ett 

stadigt förekommande tema i materialet och lösningar med olika aktörer läggs fram.  

 

Damspelarna framställs som ofrivilligt fattiga men samtidigt hjältinnor med mod och hjärta 

som kämpar för att få göra det de älskar mest, vilket är sporten. Denna konstruktion görs i 

förhållande till herrspelarna som framställs som att de bara spelar hockey för att bli rika och 

kända. Intressant är dock att damhockeyspelare i flera fall skrivs fram som ”tjejer” medan 

herrhockeyspelare beskrivs med ord kopplade till professionalitet och att kvinnor på några 

ställen inte anses lämpliga för att spela hockey. I de flesta diskurser jämförs de svenska 
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damhockeyspelarna som “amatörer” mot de svenska herrhockeyspelarna eller de 

nordamerikanska damhockeyspelarna som båda konstrueras som “proffs”. I nästan alla fall 

konstrueras damspelarna som sämre, i vissa fall är den oöverkomliga diskrepansen till 

herrspelarna en förgivettagenhet. Detta är också sunt förnuft. Damhockeyspelarna 

konstrueras som mentalt svaga i en diskurs men överväldigande i empirin är konstruktionen 

om dem som starka, modiga och tuffa och detsamma gäller för sporten de utövar.  

 

Damhockeyn uttalas “vara på allvar” och ”inget kuddkrig” vilket visar att det finns en 

ideologi i materialet som har sitt ursprung i tanken om mannen som norm. Denna 

förgivettagenhet visar sig i texterna som en tystnad men som ifrågasätts ibland. Mannen som 

norm eller herrhockeyn som norm, går att finna i huvudsakligen alla diskurser i empirin. 

Samtidigt som sportmedia upprätthåller detta sunda förnuft så ifrågasätter de det på olika 

sätt, till exempel genom att ta avstånd från det. 

 

 

6. DISKUSSION 
I detta sista avsnitt görs först en genomgång av resultatet och de viktigaste slutsatserna i 

förhållande till studiens syfte. Vidare behandlas dessa slutsatser i relation till den tidigare 

forskningen och studiens metodval med begränsningar och konsekvenser för resultatet. Till 

sist görs en reflektion över möjlig framtida forskning i ämnet och tillämpningar för 

damhockey och svensk sportmedia. 

 

6.1 Återkoppling till syfte och slutsatser 

Syftet för denna studie var att analysera hur fenomenet damhockey skapas i svensk 

sportmedia, specifikt i förhållande till herrhockey. Resultatet visar att damhockey framställs 

i svensk sportmedia som en tuff och underhållande sport. De kvinnliga hockeyspelarna 

framställs som äkta, ödmjuka hjältinnor som kämpar i motvind, med dåliga villkor och 

förutsättningar, för att få göra det de älskar: att spela ishockey. Detta ställs i förhållande till 

manliga hockeyspelare som framställs spela för kändisskap och rikedomar. Å ena sidan är 

kvinnliga hockeyspelare tuffa och modiga, å andra sidan uttrycks de vara svaga mentalt och 

amatörer i jämförelse med nordamerikanska kvinnliga spelare och alla manliga 

hockeyspelare som är proffs. Det verkar som att sportmedia artikulerar damhockey som en 

ny sport som är underhållande. Herrhockey och manliga hockeyspelare är normen som 
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damhockeyn konstant måste hävda sig inför och som även sportmedia implicit eller explicit 

värderar den mot. Samtidigt uttrycks denna jämförelse vara problematisk – framförallt när 

det gäller krav på jämställda resurser. Materialet visar att i tillfällen där de kvinnliga 

hockeyspelarnas fysiska styrka lyfts fram, finns alltid en förgivettagenhet att de ändå inte är 

lika starka som de manliga hockeyspelarna och ibland görs det med bakgrund att de inte 

lämpar sig för hockey. Dessutom infantiliseras de kvinnliga hockeyspelarna genom 

språkbruk som “tjejer” där herrhockeyspelarna benämns som “män”.  

 

Materialet antyder med andra ord två relaterade hegemoniska artikulationer: Dels att det inte 

är spelarnas ansvar att svensk damhockey inte är lika framgångsrik som svensk herrhockey 

och dels att hockey är en sport där kvinnor aldrig kan bli lika bra som män. Det finns 

ifrågasättanden av dessa sanningar men den självklarhet med vilken de artikuleras tyder ändå 

på att de fungerar som ”sunt förnuft”.  

 

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning  

Tidigare forskning visar att sportmedia trivialiserar och sexualiserar damidrott. Detta kunde 

dock inte bekräftas av denna studie vilket kan betyda att det har skett en förändring i 

sportmedias bevakning de senaste åren eller att studiens omfång och empiri inte var 

tillräckligt för att se dessa tendenser. Det skulle även kunna vara så att denna sortens 

nedvärdering återfinns i det material som gallrades bort i och med sökordet “damhockey”. 

Alltså, detta skulle kunna finnas i de texter i sportmedia som benämner “herrhockey” som 

“hockey” och “damhockey” är nästintill obefintligt.  
 

Resultatet för den här studien visar att hockey ibland framställs som en icke-lämplig sport 

för kvinnor, antingen för att de är för svaga mentalt eller för att fina flickor inte spelar en så 

farlig sport som hockey. Detta stämmer överens med tidigare forskning där det visade sig att 

traditionella könsroller blev reproducerade genom sportmedia. Samma forskning säger dock 

även att kvinnorna inte hyllas för sina sportsliga framgångar vilket denna studie inte 

upptäckt. Sportmedia i denna studie fokuserade på de kvinnliga idrottarnas sportsliga 

framgångar eller förluster och inte deras familjesituationer och liknande som tidigare 

forskning (till exempel Poniatowski, 2014) benämnde som heterosexism. 

 

Enligt den tidigare forskningen förminskas damidrott genom “gender marking”, alltså 

“damhockey” istället för “hockey” och så vidare. Detta kunde också återfinnas i denna 
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studies material. Detta resultat skulle kunna visa på att svensk sportmedia använder gender 

marking för att marginalisera damhockey i relation till herrhockey. Denna studie kunde 

också bekräfta delar av Duncans (2006) forskning där kvinnliga idrottare infantiliserades 

med benämningar som ”tjejer” eller ”flickor” där de manliga idrottarna benämndes med 

”män”. Duncan menar att detta är ett sätt att framställa de kvinnliga idrottarna som barnsliga 

och maktlösa vilket styrker att denna studies resultat kan visa på att sportmedia reproducerar 

traditionella könsroller och marginaliserar damhockey.  

 

Liksom Pirinen (1997) visar också denna studie att damidrottare som en andra-hands-

idrottare som implicit jämförs som sämre än män. Denna studie kom också fram till att 

sportmedia verkar ge sämre förutsättningar som anledningar till damhockeys sämre resultat 

internationellt. I den här studien, till skillnad från Pirinens, gavs även ojämställdhet som 

anledning till skillnaden i resultat mellan herr- och damklass. Det följer Vincents et al. 

(2012) som kom fram till att nordamerikansk sportmedia framställer de europeiska 

damlandslagens sämre resultat som ett utfall av sexism och resursbrist. En anledning till det 

kan vara att Pirinens resultat var från finsk sportmedia men chansen är större att det beror på 

att feminismens inbrytande gjort fältet uppmärksamt på sådant de senaste åren. Det tyder 

alltså på att Pirinens studie är inaktuell på den punkten men i nästa aspekt framstår istället 

Pirinens studie som mer framåtsträvande än både min och Vincents et al. studie. I Pirinens 

studie framställdes nämligen kvinnorna med potential att bli lika bra som männen och att de 

bara behöver mer träning. Min studie visar jämförelser mellan kvinnliga och manliga 

spelares träningsvanor men även om damspelarna framställdes som kompetenta och kapabla 

ifrågasattes att de skulle kunna mäta sig med männen och bli bättre än dem. Det skulle kunna 

antyda att fältet i Pirinens studie inte såg sporterna där som lika manligt konstruerade och 

olämpliga för kvinnor som fältet i min studie såg hockey. 

 

Hjelms forskning (2004) på svensk sportmedia och damfotbollens lansering på 1970-talet 

ger också ett annat perspektiv på sportmedia i denna studie. Ett av resultaten var att 

damhockey verkar framföras i svensk sportmedia som något nytt och underhållande som är 

värt att se, vilket stämmer överens med fenomenet på 70-talet. Då pressade sportmedia det 

Svenska fotbollsförbundet att agera, liksom sportmedia gjort i denna studie. Det skulle 

kunna betyda att sportmedia kommer fortsätta marknadsföra damhockey tills det finns på 

kartan, trots motstånd från övriga samhället.  
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Slutligen kan denna studie instämma i Vincents et al., (2012) slutsats att det verkar som att 

de traditionella könsrollerna håller på att förändras, även om de fortfarande råder. 

Sportmedia ifrågasätter svensk damhockeys situation genom att hänvisa till ojämställdhet 

som skäl. Samtidigt upprätthåller de situationen genom att försumma dessa problem i förslag 

på lösningar och dessutom artikulera damhockey som inkapabel att nå herrhockeyns nivå.  
 

6.3 Resultatet i förhållande till teori och metod 

Det är väsentligt att påpeka att detta bara är en version av verkligheten eftersom det enligt 

Laclau och Mouffes diskursteori inte finns någon sanning. Det finns bara olika sätt att se på 

världen. Syftet för diskursanalys är dock att ifrågasätta och dekonstruera normer och 

diskurser som tas förgivna vilket gör denna version adekvat för framtida studier. Dessutom, 

genom att synliggöra förgivettagna konstruktioner i media kan en ifrågasätta dem och 

därmed hjälpa utvecklingen av damhockey och det är denna ansats funktion.  

 

Det var intressant att göra en studie med ett material där damidrottarna utövar en 

hypermaskulin sport, när den tidigare forskningen tyder på att sportmedia undviker att 

bevaka sådana sporter eller hanterar damidrottarna i de sporterna genom att över-feminisera 

dem. Avgränsningen som gjordes angående att nästan bara (så när som på fem texter) 

använda texter som behandlar damhockey kan ha gjort att studien tappade ett annat 

perspektiv: Sportmedias framställning av damhockey i bevakning av herrhockey. Beslutet 

togs att bara använda ett fåtal texter om herrhockey vilkas resultat blev att damhockey inte 

behandlades. Damhockey som fenomen var frånvarande i dessa texter. Detta är ett resultat i 

sig vilket innebär att empirin eventuellt hade gynnats av en större del texter om herrhockey 

än vad som valdes ut. Detsamma gäller för en analys av texter som behandlar enbart 

”hockey” och se om resultatet blivit annorlunda. 

 

6.4 Framtida forskning 

För framtida forskning överlag kan sägas att mer forskning behövs av svensk sportmedias 

konstruerande av damhockey, trots att mycket redan täckts av vetenskapen. Denna studies 

resultat antyder att svensk sportmedia, den mindre del som skriver om damhockey, 

konstruerar en annan bild av damhockey än den tidigare forskningen visar. Där damidrottare 

blir sexualiserade visar möjligen istället den här studien en konstruerad bild av respektabla 

idrottare som blir dåligt behandlade och är i behov av erkännande. Fördomsdiskursen i 

denna studie visar dock också att samtidigt som sportmedia ifrågasätter att damhockeyn inte 
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fått erkännande så upprätthåller de det genom retoriska knep. Det blir förståeligt, eftersom 

det är en viss typ av retorik, att mer forskning behövs kring retoriken och hur den används. 

Delar av studien visar att det kan finnas en förtryckande diskurs i media också som bör 

studeras mer men överväldigande delar visar tvärtom.  

 

En genealogisk studie av fenomenet damhockey i Sverige vore ett bra bidrag till området, 

liksom studier som undersöker diskursen inom den delen av sportmedia där damhockey inte 

förekommer. Dock bör detta kombineras med kvantitativa studier av andelen nyheter som 

läggs på damhockey i svensk sportmedia, alternativt kvalitativa intervjuer för att undersöka 

närmare konsekvenserna av sportmedias konstruktion av damhockey. Denna studie tog ingen 

hänsyn till ett transperspektiv även om detta är en studie som använder sig av feministisk 

teori och erkänner behovet av sådan forskning. Forskning inom hockey och genus börjar 

utforska frågan om personer som faller mellan kategorierna man och kvinna (se till exempel 

Cohen & Semerjian, 2008) och det är ett nödvändigt fortsatt arbete, då transperspektiv blir 

mer och mer aktuellt. Det vore intressant att undersöka om beskrivningar av typen i 

diskurserna amatörsdiskursen och fördomsdiskursen (”starka”, ”tuffa” och ”blåslagna” skiljs 

ut från ”fina flickor”) bidrar till att cementera idén om två naturliga kön eller faktiskt kan 

bidra till ett uppluckrande. 

 

6.5 En ljus framtid för svensk damhockey? 

En tillämpning av resultatet av denna studie skulle innebära att svensk media fortsätter 

utveckla sitt språk och sätt att bevaka damhockey men utökar bevakningen och ger sporten 

markant mer utrymme. Vidare skulle damhockey vinna på att inte jämföras med herrhockey 

i lika hög grad då detta slutar i upprätthållandet av traditionella könsstereotyper och 

maktförhållanden. Ett enkelt sätt att ge damhockey erkännande är att separera klasserna till 

olika sporter genom att benämna dem “damhockey” och “herrhockey”, istället för 

“damhockey” och “hockey”. Ett annat sätt är att inte referera till de kvinnliga 

hockeyspelarna som ”tjejer” då detta framställer dem som maktlösa. Frågan är då om det är 

sunt förnuft i sportmedia att kvinnliga hockeyspelare är oförmögna och svaga då de 

artikuleras som inte bärare av ansvaret för sitt dåliga resultat och inte kunniga nog att nå upp 

till de manliga hockeyspelarnas nivå. Att svensk sportmedia upprätthåller könsstereotyper 

leder till fortsatt syn på dessa som sunt förnuft. Med den makt media besitter leder detta till 

stävjande av svensk damhockeys utveckling, speciellt med tanke på fördomar som säger att 

hockey är en sport för män. I ett samhälle som strävar efter jämställdhet ska hockey vara för 
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alla, oavsett kön, och framgångar ska hyllas lika ofta, oavsett om det gäller manliga eller 

kvinnliga hockeyspelare. 
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Lista över materialet (beteckningar och länkar)        Bilaga 

 

Radiosportens texter:  

 

RS1: Allt fler tjejer på isen - men fortfarande killdominans 

Publicerad 27 mars 2015 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6127499 

 

RS2: OS-silvret i Turin avgörande för damhockeyn 

Publicerad 17 mars 2015 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6118837 

 

RS3: Drottningar i hockey gör upp i Trångsund 

Publicerad 4 mars 2015 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6107974 

 

RS4: L-G: ”Lite pinsamt att de hinner före oss” 

Publicerad 18 december 2014 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=6050677 

 

RS5: FBK:s damlag obesegrat efter fem matcher 

Publicerad 23 oktober 2014 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5998277 

 

RS6: Kim Martin Hasson siktar mot ytterligare ett OS 

Publicerad 4 oktober 2014 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5982471 

 

RS7: Skilda världar inom hockeyn 

Publicerad 8 mars 2014 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5804201 
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RS8: Boustedt: ”De tjänar en halvtidslön” 

Publicerad 28 februari 2014 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5797613 

 

RS9: Asserholt: ”Krävs en stor satsning mot nästa OS” 

Publicerad 28 februari 2014 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5797187 

 

RS10: Modospelare inför OS: Kan inte uppleva något större 

Publicerad 23 januari 2014 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5764705 

 

 

Sportexpressens (Expressen) texter: 

 

SE1: Lizana: "Vi får ingenting av dem" 

Publicerad 27 mars 2015 

http://www.expressen.se/sport/hockey/damernas-ilska-mot-forbundet-far-inget/ 

 

SE2: Boork: "Klubbarna är inte tillräckligt seriösa" 

Publicerad 3 oktober 2014 

http://www.expressen.se/sport/hockey/nhl/boork-klubbarna-ar-inte-tillrackligt-seriosa/ 

 

SE3: Boork: "Det är väldigt stor ojämlikhet i dag" 

Publicerad 29 september 2014 

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/boork-det-ar-valdigt-stor-ojamlikhet-i-dag/ 

 

SE4: OS-spelarnas vardag - folktomma arenor 

Publicerad 20 januari 2014 

http://www.expressen.se/sport/os-2014/os-spelarnas-vardag---folktomma-arenor/ 

 

SE5: Sågar damhockeyn: "Dåliga på att skjuta" 

Publicerad 15 februari 2014 

http://www.expressen.se/sport/os/sagar-damhockeyn-daliga-pa-att-skjuta/ 



	   55	  

SE6: Svensk ilska – mot VM-videon på nätet 

Publicerad 25 mars 2014 

http://www.expressen.se/sport/hockey/svensk-ilska--mot-vm-videon-pa-natet/ 

 

SE7: Svaret är inte "Avgå Boork" 

Publicerad 2 april 2015 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/angelica-lundberg/lundberg-svaret-ar-inte-avga-

boork/ 

 

SE8: Borgqvist får fem getingar 

Publicerad 31 mars 2015 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/nystrom-borgqvist-far-fem-

getingar/ 

 

SE9: "Ge oss ett mirakel nu, Sverige" 

Publicerad 28 mars 2015 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/angelica-lundberg/lundberg-ge-oss-ett-mirakel-nu-

sverige/ 

 

SE10: Förbundets hantering är pinsam 

Publicerad 27 mars 2015 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/anna-friberg/friberg-forbundets-hantering-ar-

pinsam/ 

 

SE11: Ser bra ut – för svensk damhockey 

Publicerad 18 september 2014 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/nystrom-ser-bra-ut--for-svensk-

damhockey/ 

 

SE12: Det viktiga nu är att ta bronset 

Publicerad 18 februari 2014 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/nystrom-det-viktiga-nu-ar-att-ta-

bronset/ 
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SE13: Hjältinnor – nu krävs ett mirakel 

Publicerad 15 februari 2014 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/nystrom-hjaltinnor--nu-kravs-ett-

mirakel/ 

 

SE14: Täppte igen truten på mansgrisar 

Publicerad 12 februari 2014 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/nystrom-tappte-igen-truten-pa-

mansgrisar/ 

 

SE15: Det blev onödigt spännande 

Publicerad 9 februari 2014 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/mattias-ek/mattias-ek-det-blev-onodigt-

spannande/ 

 

 

Sportbladets (Aftonbladet) texter:  

 

SB1: Boork sågar mästarklubbens damsyn 

Publicerad 30 oktober 2014 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/article19779812.ab 

 

SB2: Hon debuterar med herrar: ”Är häftigt” 

Publicerad 17 oktober 2014 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/article19704896.ab 

 

SB3: Damhockeyn nobbas av SVT 

Publicerad 20 september 2014 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/riksserien/article19565979.ab 

 

SB4: De ska ta medalj i hemma-VM 

Publicerad 16 mars 2015 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/landslag/damkronorna/article20477099.ab 

 



	   57	  

SB5: Nej, det kan inte vara godkänt 

Publicerad 1 april 2015 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/landslag/damkronorna/article20565789.ab 

 

SB6: Avgå Boork 

Publicerad 28 mars 2015 

http://bloggar.aftonbladet.se/wennerholm/2015/03/avga-boork/ 

 

SB7: Fantastisk damfinal 

Publicerad 20 februari 2014 

http://bloggar.aftonbladet.se/wennerholm/2014/02/fantastik-damfinal/ 

 

SB8: Bronset blev till sand 

Publicerad 20 februari 2014 

http://bloggar.aftonbladet.se/wennerholm/2014/02/bronset-blev-till-sand/ 

 

 

SVT:s (Svensk Television) texter:  

 

SVT1: Boorks oro efter storklubbarnas damsatsningar 

Publicerad 17 september 2014 

http://www.svt.se/sport/ishockey/boorks-oro-efter-storklubbarnas-damsatsningar 

 

SVT2: ”Vi måste skapa ett större intresse” 

Publicerad 26 februari 2015 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/vi-maste-skapa-ett-storre-intresse 

 

SVT3: Få klubbar satsar på tjejer 

Publicerad 26 februari 2015 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/fa-klubbar-satsar-pa-tjejer 

     

SVT4: Title IX ger Johanna och Michelle förutsättningar 

Publicerad 30 mars 2015     

http://blogg.svt.se/hockey/title-ix-ger-johanna-och-michelle-forutsattningar/ 
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SVT5: Vem ansvarar för återväxten?     

Publicerad 18 september 2014     

http://blogg.svt.se/hockey/vem-ansvarar-for-atervaxten/ 

 

SVT6: Skandalen som domarna försökt sopa under mattan     

Publicerad 16 april 2014         

http://blogg.svt.se/hockey/skandalen-som-domarna-forsokt-sopa-under-mattan/ 

 

SVT7: Nils Ekman blir ny sportchef i DIF         

Publicerad 24 mars 2014 

http://blogg.svt.se/hockey/nils-ekman-blir-ny-sportchef-i-dif/ 

 

SVT8: Modo-VD: ”Du är en skam Nilsson”     

Publicerad 20 mars 2014     

http://blogg.svt.se/hockey/modos-vd-du-ar-en-skam-nilsson/ 

 

SVT9: Sprickan i damkronorna djupare      

Publicerad 17 januari 2014     

http://blogg.svt.se/hockey/sprickan-i-damkronorna-djupare/ 

 

SVT10: Sänk statusen på våldsamma spelare         

Publicerad 20 oktober 2014     

http://blogg.svt.se/hockey/sank-statusen-pa-valdsamma-spelare/ 

 

 

Viasat Sports texter:  

 

VS1: Ett minus-VM för att lyfta damhockeyn 

Publicerad 3 april 2015 

http://www.viasatsport.se/nyheter/hockey/ett-minus-vm-att-lyfta-damhockeyn/ 

 

VS2: Så ska Boork ta Damkronorna till VM-guld 

Publicerad 1 december 2014 

http://www.viasatsport.se/nyheter/hockey/sa-ska-boork-ta-damkronorna-till-vm-guld/ 
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VS3: Ishockeyns svarta baksida 

Publicerad 30 oktober 2014 

http://www.viasatsport.se/bloggar/jihdes-hockeykronika/ishockeyns-svarta-baksida/ 

 

VS4: Äkta känslor går aldrig att köpa 

Publicerad 21 november 2014 

http://www.viasatsport.se/bloggar/jihdes-hockeykronika/akta-kanslor-gar-aldrig-att-kopa/ 

 

VS5: Tre Kronor – ett varumärke av guld 

Publicerad 11 februari 2015 

http://www.viasatsport.se/bloggar/jihdes-hockeykronika/tre-kronor-ett-varumarke-av-guld/ 

 

VS6: Jihde: Spänn fast er – årets bästa tid är här 

Publicerad 18 februari 2015  

http://www.viasatsport.se/bloggar/jihdes-hockeykronika/jihde-spann-fast-er-arets-basta-tid-

ar-har/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


