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Sammanfattning 
Skillnader och eventuella orättvisor mellan kvinnor och män inom idrott, och då kanske framför 

allt inom lagidrott, är något som har hamnat i fokus på senare år. Det är en fråga som majoriteten 

av svenska nyhetsmedier väljer att lyfta med jämna mellanrum. Men hur väljer egentligen 

massmedia att framställa de båda landslagen i ishockey när resultaten inte går deras väg? Det är 

något den här studien har ämnat att ta reda på, då sportsliga motgångar gällande  landslag ofta rör 

upp känslor och olika sätt att förklara nederlagen på. Det finns tidigare undersökningar som 

handlar om hur damhockey porträtteras i svenska nyhetsmedier, men just en ren jämförelse mellan 

damlandslaget och herrlandslaget har ännu inte gjorts. 

 

Syftet med studien har alltså varit att undersöka hur olika typer av svenska nyhetsmedier framställer 

damhockeylandslaget i jämförelse med herrlandslaget vid liknande sportsliga nederlag, genom att 

jämföra tre olika typer av svenska nyhetsmedier online. En övergripande forskningsfråga har ställts, 

som lyder: “Hur framställer svenska nyhetsmedier det svenska damlandslaget i ishockey jämfört 

med herrlandslaget i samband med en betydande sportslig motgång av liknande karaktär?” Fyra 

underfrågor gällande mediernas fokus, utrymme, språkbruk samt olika porträtteringar av spelarna 

har sedan varit till hjälp för forskningsfrågan.  

 

För detta har en kvalitativ textanalys använts som metod, vilket har bidragit till en djupare 

förståelse kring varför medierna resonerar som de gör när de skriver om Damkronorna och Tre 

Kronor. Studien har avgränsat sig till att analysera tolv artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter 

samt Hockeysverige som är publicerade i samband med motgångarna för de båda landslagen under 

OS i Pyeongchang 2018. Genom att använda oss av hermeneutik och element av kritisk 

diskursanalys har vi kunnat tolka olika ordval och gestaltningar som har gjorts i texterna. 

 

Resultaten visar att medierna är mer kritiska i sättet de beskriver Tre Kronors misslyckande än 

Damkronornas, då exempelvis ordet fiasko förekommer på ett flertal ställen medan det istället letas 

förklaringar till varför damlandslaget inte räcker till mot de bättre nationerna. Det är fler spelare i 

Tre Kronor som får komma till tals i texterna jämfört med spelare i Damkronorna. Studien visar 

dessutom på tendenser till att framställa damspelarna som mer emotionella medan herrspelarna 

porträtteras som lite tuffare och mer sammanbitna. 
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Nyckelord: Gestaltning, genus, dam- och herrhockey, textanalys   
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Abstract 
Differences and potential injustice between women and men within sports, specifically team based 

sports, are something that has been getting focus in later years. That is a question that the swedish 

news media choose to acknowledge from time to time. But how does the mass media choose to 

portray both of the national teams when the results aren't going their way? That is something this 

study will try to find out, considering that when it comes to bigger national teams sport failures 

tend to bring out emotions and different ways to explain the losses. There are previous research 

about how media portray women's ice hockey in swedish news media, but a comparison between 

the women's national team and the men's national team has not yet been done.  

 

The purpose of this study has been to research how different types of swedish news media portrays 

the women's national ice hockey team in comparison with the men's national ice hockey team by 

comparing three different types of swedish news medias online. One big research question has 

been: “How does the swedish news media portray the swedish women's national ice hockey team 

compared to the male national team in connection with a considerable sporting adversity of similar 

nature?” Four subqueries concerning focus in the medias, space, parlance and different portrayals 

of players has been in help for the overall research question.  

 

A qualitative text analysis has been used as a method, which contributed to a deeper understanding 

regarding why medias reason the way they do when writing about Damkronorna and Tre Kronor. 

The study has been delimited to analyse twelve articles from Aftonbladet, Dagens Nyheter and 

Hockeysverige that came out in connection with the setbacks concerning both the national teams 

at the olympics in Pyeongchang 2018. By using hermeneutics and elements of critical discourse 

analysis we have been able to interpret different choice of words and framings that has been done 

in the texts. 

 

The results show that the media is more critical when writing about the failures of the male 

national team then the women's national team, where for example the word “fiasco” is mentioned 

on several places. Instead in the women's texts for example they look for explanations to why the 

women's team isn't good enough against better teams. More players from the males national team 

gets the chance to leave a comment in the text compared to the women's team. The study also 
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shows tendencies how the media portrays the women players to be more emotional while the male 

players are portrayed to be tougher and more clenched.  

 
Keywords: Framing, gender, women- and men hockey, text analysis   
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1. Introduktion 

Skillnader och eventuella orättvisor mellan kvinnor och män inom idrott, och då kanske framför 

allt inom lagidrott, är något som har hamnat i fokus på senare år. Det är en fråga som majoriteten 

av svenska nyhetsmedier väljer att lyfta med jämna mellanrum. Detta gäller inte minst inom 

ishockey, där de ekonomiska klyftorna mellan damspelarna och herrspelarna är väldigt stora. 

Förutsättningarna som damlandslaget har att jobba med är betydligt sämre än herrlandslagets, 

vilket visade sig extra tydligt i slutet av sommaren och under hösten då en stor konflikt blossade 

upp mellan spelarna i damlandslaget, som även brukar kallas Damkronorna, och Svenska 

Ishockeyförbundet. 

 

Det är alltså ett ämne som är mycket aktuellt och säkerligen kommer att fortsätta vara det ett bra 

tag till, då skillnaderna fortfarande är så stora som de är i och med att utvecklingen är relativt 

långsam. Men hur väljer egentligen massmedia att framställa de båda landslagen när resultaten inte 

går deras väg? Det är något den här studien ämnar att ta reda på, då sportsliga motgångar gällande 

landslag inom större lagsporter ofta rör upp känslor och olika sätt att förklara nederlagen på. 

Viktigt att ha i åtanke är att herrlandslaget i dagens läge är mer folkkärt hos den breda massan har 

en längre och mer framgångsrik historia bakom sig, vilket kan ha betydelse för vilket utrymme 

massmedia faktiskt ger de olika landslagen. Men vi kommer i största möjliga mån att bortse från 

detta faktum och utgå mer från själva kontexten kring det hela. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Det finns tidigare undersökningar som handlar om hur damhockey porträtteras i svensk 

nyhetsmedia, men just en ren jämförelse mellan damlandslaget och herrlandslaget har ännu inte 

gjorts. För att smalna av det lite har vi valt att fokusera enbart på hur media rapporterar i samband 

med större sportsliga motgångar. Utgångspunkt kommer att vara de olympiska spelen i 

Sydkoreanska Pyeongchang 2018, då både Damkronorna och Tre Kronor åkte ur i sina respektive 

kvartsfinaler. Något som kan ses som ett stort sportsligt misslyckande, framför allt för herrarna, 

men damerna kom sedan också näst sist av samtliga lag vilket gör prestationerna klart jämförbara 

med varandra. I studien kommer tre olika typer av nyhetsmedier användas som analysmaterial, 
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samtliga med hjälp av artiklar hämtade online: en kvällstidning, en morgontidning och en 

nyhetssajt specialiserad på ishockey. 

 

Ur ett vidare perspektiv är detta intressant eftersom sport har en väldigt stor betydelse, ur flera olika 

aspekter, i dagens moderna samhälle. Inte minst ekonomiskt, men också såväl kulturellt som 

politiskt. Idrott i dess olika former, och då kanske framför allt större lagsporter, är något som 

genomsyrar de allra flesta samhällen och har mer än bara ett symbolvärde kring sig. Det kan i bästa 

fall verka för exempelvis jämställdhet och dessutom motverka eventuella motsättningar som finns 

mellan olika grupperingar i samhället (L’Etang, 2006).  

 

Här nedan följer närmast lite information om de båda landslagen samt de tre nyhetsmedierna som 

artiklarna är hämtade ifrån. Detta för att få en liten överblick av vad studien utgörs av för att 

enklare kunna förstå bakgrunden till det hela. 

1.1.1 Damkronorna och Tre Kronor 

Historiken kring Sveriges damlandslag i ishockey, också kallat Damkronorna, sträcker sig bak till 

1987, då landslaget spelade sina första träningslandskamper. År 1989 deltog Damkronorna sedan i 

sitt första mästerskap, vilket var Europamästerskapen, där det blev en andraplats bakom segrande 

Finland. Något som upprepades 1991, 1993 och 1995 innan Sverige till slut vann turneringen 

1996. Mellan 1990 och 2001 slutade Damkronorna som bäst fyra i samtliga VM och 

OS-turneringar. Den första riktigt stora framgången kom vid olympiska vinterspelen i Salt Lake 

City 2002, då Sverige slog Finland med 2-1 i matchen om bronsmedaljen. År 2005  knep landslaget 

även sin första medalj i ett världsmästerskap, då Finland besegrades med 5-2 i bronsmatchen. Året 

efter följdes det upp av en ännu större framgång i och med att ett sensationellt OS-silver i Turin 

bärgades, vilket blev historiskt då Sverige blev den första nationen utanför Nordamerika att lyckas 

ta sig till final i ett VM eller OS. Efter detta har det dock blivit allt mer skralt med framgångar för 

Damkronorna, och år 2019 fullbordades ett historiskt fiasko då landslaget för första gången åkte ur 

A-VM (Svenska Ishockeyförbundet, 2019). Vid tidpunkten för den här studien var det svenska 

damlandslaget rankat sjua i världen (International Ice Hockey Federation, 2019). Damkronorna 

slutade på en slutlig sjundeplats i OS 2018, alltså näst sist, efter att ha vunnit två av tre matcher i 

gruppspelet för att sedan förlora kvartsfinalen stort mot Finland. I placeringsmatcherna förlorade 
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laget mot Japan men lyckades besegra Korea för att undvika jumboplatsen (International Ice 

Hockey Federation, 2018). 

 

Det svenska herrlandslaget i ishockey har funnits sedan början av 1920-talet, då landslaget deltog i 

de olympiska sommarspelen år 1920 i Antwerpen, vilket numera räknas som den första officiella 

VM-turneringen. Den första matchen spelades där mot Belgien, som besegrades med hela 8-0. Året 

efter vann Sverige Europamästerskapet genom att besegra Tjeckoslovakien med 7-4 på Stockholms 

Stadion. Första OS-medaljen bärgades 1928, då Sverige tog silver i Sankt Moritz i Schweiz. 

Landslaget började så småningom kallas för Tre Kronor, efter att symbolen med tre kronor 

hamnade på landslagströjan år 1938 (Svenska Ishockeyförbundet, 2019). Första VM-guldet för Tre 

Kronor bärgades 1953, medan det första OS-guldet kom 1994. Efter det har landslaget radat upp 

framgångar och är ett världens mest framgångsrika historiskt sett, med totalt elva VM-guld och två 

OS-guld (Svenska Ishockeyförbundet, 2019). Tre Kronor är fjärde bästa nation historiskt sett i 

VM-sammanhang och ligger för närvarande också fyra på världsrankingen (International Ice 

Hockey Federation, 2019). I OS 2018 gick Tre Kronor rent i gruppspelet efter vinster mot Norge, 

Tyskland och Finland. Sverige var sedan storfavorit i kvartsfinalen mot just Tyskland, men åkte där 

högst oväntat ur turneringen efter en övertidsförlust och slutade femma (International Ice Hockey 

Federation, 2018). 

1.1.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är en rikstäckande kvällstidning som har funnits sedan år 1830 och grundades av Lars 

Johan Hierta. Tidningen har länge varit en av Sveriges största dagstidningar och har flera gånger 

om blivit utsedd till landets största online-tidning (Dagens Analys, 2016). Sedan år 2000 

utkommer Sportbladet som en egen del och trycks på rosa papper, vilket även visar sig online då 

sportdelen är en egen sektion som har en rosa bakgrund istället för vit som i den allmänna delen. 

Nuvarande chefredaktör, vd och ansvarig utgivare för Aftonbladet är Lena K Samuelsson 

(Aftonbladet, 2016). Tidningen hade vid senaste mätningen som finns tillgänglig för denna 

undersökning 3 554 000 läsare online, medan Sportbladet hade 1 141 000 (Kantar Sifo, 2019). Då 

Aftonbladet har så många läsare online, och dessutom har en relativt ansedd sportredaktion, anser 

vi att det är ett bra val för denna undersökning. 
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1.1.3 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är sveriges största morgontidning och grundades 1864 av Rudolf Wall. 

Nuvarande chefredaktör och ansvarig utgivare är Peter Wolodarski (Dagens Nyheter, 2019). 

Tidningen har sedan länge ingått i Bonnierkoncernen, och 1924 blev familjen Bonnier 

majoritetsägare i Dagens Nyheter. Detta har till stor del präglat tidningens liberala inriktning 

politiskt sett (Bonnier, 2019). I den senaste mätningen som fanns tillgänglig för denna 

undersökning hade tidningen 690 000 läsare online (Kantar Sifo, 2019). Eftersom Dagens Nyheter 

är en av landets största tidningar, med en stor och dedikerad sportredaktion, anser vi den vara 

lämplig för denna studie. 

1.1.4 Hockeysverige 

Hockeysverige är en oberoende nyhetssajt som försöker fånga upp allt som händer inom 

ishockeyvärlden och är den största av sitt slag, med över 130 000 unika besökare varje vecka (Ocast, 

2019). Sidan grundades 2005 och ingår sedan 2015 i Everysport Media, vilket är en 

sammanslagning mellan Traveas Sports Media och bolagen Sportsverige, Everysport och Newsme. 

Hockeysveriges mission är “Att producera högkvalitativ hockeyjournalistik.” Uffe Bodin är i 

nuläget chefredaktör och ansvarig utgivare för sajten (Hockeysverige, 2019). Bland sidans läsare 

utgörs 92 procent av män (Ocast, 2019). I och med att Hockeysverige är en specialiserad nyhetssajt, 

som har många läsare online, anser vi den tillföra ett intressant perspektiv i studien. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur olika typer av nyhetsmedier framställer 

damhockeylandslaget i jämförelse med herrlandslaget vid liknande sportsliga nederlag. Detta 

genom att jämföra tre olika typer av nyhetsmedier online, med hjälp av artiklar publicerade i 

samband med båda landslagens motgångar i 2018 års olympiska vinterspel i Sydkorea. 

1.3 Frågeställningar 

Hur framställer svenska nyhetsmedier det svenska damlandslaget i ishockey jämfört med 

herrlandslaget i samband med en betydande sportslig motgång av liknande karaktär? 
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Underfrågor som ska hjälpa till att besvara frågeställningen: 

- Vad lägger de olika medierna fokus på vid rapporteringen av damhockey respektive 

herrhockey? 

- Finns det skillnader i hur mycket utrymme damerna får i texterna jämfört med herrarna? 

- Framställs damspelarna annorlunda jämfört med herrarna i de olika nyhetsmedierna? 

- Hur ser språkbruket ut i texterna om Damkronorna respektive Tre Kronor? 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien är avgränsad till att enbart handla om hur det rapporterades kring de båda svenska 

landslagen i samband med de sportsliga motgångarna under OS 2018 i Sydkorea. Vi kommer inte 

att analysera bilderna i anslutning till artiklarna då det endast är själva texterna vi är intresserade av. 

Vi har valt att bara titta på artiklar online för att underlätta insamlingen av rådata samt för att få de 

mest uppdaterade versionerna av texterna. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel innehållandes bakgrund och problembeskrivning, 

syfte och frågeställningar samt avgränsningar. Därefter redogörs för den tidigare forskning och 

vilka teorier som ligger till grund för studien, vilket innefattar teori om nyhetsvärdering, sport i 

massmedia, genus inom sport, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och medielogik. I nästa kapitel 

förklarar vi hur vi har tänkt kring metodiken för undersökningen samt urvalet som har gjorts med 

det empiriska materialet. Sedan presenteras resultatet efter att vi har analyserat artiklarna, vilket 

även fungerar som en analys av vilka olika observationer vi gör vid tolkningen av de tolv texterna. I 

kapitlet som följer finns en diskussion av resultatet och analysen med egna resonemang och 

reflektioner som kopplas ihop med tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Därefter drar vi 

slutsatser som svarar på våra frågeställningar samt ger förslag på möjlig framtida forskning inom 

området. Den sista avslutande delen innehåller implikationer för samhälle och yrkesliv. 
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom området tillsammans med det teoretiska 

ramverk som studien ska grunda sig på för att ge svar åt syfte och frågeställningar. Teorier som 

kommer att användas i studien innefattar sport i massmedia, gestaltningsteorin, teori om 

nyhetsvärdering, genusteori inom sport, dagordningsteorin samt medielogik. Vi anser att dessa 

utgör ett bra ramverk inför analysen och ger en stabil grund att stå på. När det gäller genusteori 

kommer vi framför allt att utgå ifrån artiklar rörande genus och idrott, som exempelvis “Gender 

and sports studies: an historical perspective” (Bandy, 2014). Genusteorin kommer att spela en 

viktig roll i vår undersökning eftersom vi vill  se om medierna tenderar att ge damerna mindre 

utrymme i media, eller om de representeras på ett annat sätt än herrarna. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Eftersom vår studie riktar in sig på hur nyhetsmedia framställer Damkronorna i jämförelse med Tre 

Kronor vid ett liknande sportsligt nederlag läggs här framförallt fokus på tidigare forskning kring 

genusperspektivet inom sportjournalistiken. Detta är något som har växt fram på senare år i takt 

med att intresset för sport i medier har blivit mer och mer populärt. Studier har bland annat pekat 

på att kvinnor i högre grad framställs som emotionellt sköra och ömtåliga, medan männen oftast 

ses som tuffa och bestämda (Harris & Clayton, 2002). Det finns fortfarande ett motstånd när det 

gäller damidrott, vilket gör att kvinnliga idrottare har svårare att lyckas jämfört med manliga (Boyle 

& Haynes, 2009). Detta är något som ofta avspeglar sig i massmedia och de diskurser som finns, 

vilket Duncan (2006) har kommit fram till genom att utgå från tre olika studier om ämnet. I dessa 

hittas diskurser där det fokuseras på heterosexism och det lesbianistiska “hotet” mot mäns 

överordning. Duncan har även kommit fram till att sportmedia ofta har framställt kvinnliga 

idrottare som osjälviska och att de sätter laget före jaget, samt att femininitet kopplades till att visa 

upp en emotionell instabilitet (Duncan, 2006). I en undersökning över hur dam- och herrhockey 

framställs i nyhetsmedia ur ett genusperspektiv, genom en analys av OS 2010 ur två tidningar, 

konstateras det att USA och Kanada ses som överlägsna alla andra lag i världen när det gäller 

damsidan (Vincent et al., 2002). I samma undersökning har man kommit fram till att sporten är 
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ung och inte har tillräckligt med spelare för att utvecklas, samtidigt som damspelarna inte ges 

samma förutsättningar som herrspelarna (Vincent et al, 2002). 

 

2.2 Sport i massmedia 

Eftersom sport idag har en så stor betydelse och inverkan på resterande delar av samhället, såväl 

ekonomiskt, socialt som kulturellt, blir det allt viktigare att veta hur man ska gå tillväga med den 

journalistiska biten gällande idrott (Pedersen, 2015). Det finns gott om flitiga läsare, tittare och 

lyssnare inom sportvärlden, vilket gör att massmedia lägger mycket krut på att bevaka större 

idrottshändelser, som exempelvis OS (Rowe, 1999). I och med att det finns ofantliga mängder 

pengar inom sporten idag är det en betydande del av underhållningsbranschen. Eftersom 

kostnaderna för inte minst tv-rättigheter har skjutit i höjden på senare år går det inte att förbise 

sportens vikt i samhället, vilket gör att kunskaper inom sportkommunikation blir allt viktigare 

(Pedersen, Laucella, Kian & Geurin, 2016). 

Fram till 1980-talet var det väldigt knapphändigt vad gäller forskning om just kommunikation 

inom sport. Även fast sport länge har varit ett av de mest intresseväckande samhällsfenomenen 

ifrågasattes ändå behovet kring att forska om sportkommunikation. När det väl började bli mer på 

tapeten växte det dock lavinartat, och det fortsätter även idag att forskas inom området samtidigt 

som nya tankar och teorier kommer fram om hur man ska gå tillväga (Pedersen, 2017). 

Det finns dock några relativt vedertagna teoretiska modeller för hur man ska se på kommunikation 

inom sport. Exempelvis en affärsmodell bestående av fyra olika delar: samhälle, produktion, 

innehåll i media samt publikens upplevelser av innehållet. Det är av stor vikt vid forskning inom 

kommunikation och sport att försöka se sambandet mellan hur en text produceras och hur den 

sedan tas emot av samhället och förmedlas i massmedia. Detta ställer frågor som exempelvis vilken 

roll en sportjournalist har i sammanhanget och vad de behöver kunna göra i sitt yrke (Pedersen, 

2017). Något som är högst relevant för vår studie eftersom det till stor del handlar om hur 

massmedia väljer att porträttera Damkronorna respektive Tre Kronor vid likartade skeenden. Då 

hamnar man ofta på individnivå i och med att enskilda skribenter har makt över innehållet i vad 
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som publiceras. Olika tidningar kan välja att framställa exempelvis elitidrottare på olika sätt, vilket 

vår studie delvis handlar om då vi har med olika typer av nyhetsmedia i det empiriska materialet. 

Något som länge har varit en stor del av nyhetsbolagens fokus är bevakningen av sport. Det har 

tydligt visat sig på flera sätt, bland annat med tanke på hur kända vissa krönikörer och experter har 

blivit genom att exponeras kontinuerligt via sina olika kanaler, men också hur stora resurser som 

läggs på att rapportera kring stora arrangemang som exempelvis OS eller fotbolls-VM. David Rowe 

(1999) beskriver det som att det finns en djup paradox kring vilken professionell status en 

sportjournalist har, speciellt när det gäller tryckt media. Sportjournalistik har genom historien ofta 

fått motta kritik för att vara nyhetsmediernas “lekavdelning”, trots att det är en ständigt växande 

del inom nyhetsförmedlingen  (Rowe, 2007). Många har alltså haft svårt att ta sportjournalistiken 

på allvar, bland annat med tanke på att rollen ofta är ganska oklar då sportreportrar ofta framstår 

som supportrar av vissa lag med bristande objektivitet. 

2.3 Genusteori 

Forskning kring genus, eller feministisk forskning, växte fram ordentligt under 70-talet när den då 

nya kvinnorörelsen etablerade sig i Sverige. Det innebar att könsrelationerna hamnade i fokus, då 

många kvinnor ansåg att klassbegreppet inte räckte till för att förklara orättvisor i samhället 

(Jarlbro, 2013). Skillnaden mellan begreppen kön och genus, som båda är centrala inom 

genusforskningen, kan enkelt förklaras med att genus handlar om könskategorierna man och 

kvinna som sociala konstruktioner, medan begreppet kön betecknar det biologiska könet som finns 

vid födseln (Jarlbro, 2013). 

 

Det har även forskats i hur medier påverkas av genus, exempelvis hur väl representerad den 

kvinnliga könsrollen är inom journalistiken (Jarlbro, 2013). I den här studien är det relevant med 

tanke på att vi jämför olika nyhetsmedier i en sport som ofta är förknippad med manliga 

könsnormer och därför kanske inte skrivs av kvinnor i lika hög grad. När det gäller vad som lyfts 

fram i nyhetsinslag finns det allt som oftast en eller flera personer som uttalar sig om vad som har 

hänt. Det finns alltid någon huvudaktör, vilket ofta är reportern själv, som väljer ut andra lämpliga 

aktörer beroende på vilken vinkel som är aktuell för exempelvis artikeln i fråga (Jarlbro, 2013). 

Detta innebär att det ofta är samma personer som uttalar sig i ett ämne, vilket gör att det i en sport 

som ishockey ofta blir en skev könsfördelning, då det finns betydligt fler manliga experter än 
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kvinnliga. Flera studier visar att kvinnor i det offentliga rummet har svårt att bli tagna på allvar i 

medierna och därmed inte får samma typ av frågor som sina manliga kollegor, det fokuseras i hög 

utsträckning på det faktum att det är just kvinnor (Jarlbro, 2013). 

 

2.3.1 Genus inom idrott 

År 1978 introducerades begreppet formellt i studier om sport av den kanadensiska sportsociologen 

Ann Hall, vilket var viktigt för den vidare forskningen inom sport (Bandy, 2014). En relativt 

allmänt vedertagen bild av genusforskningen är dock att det inte har hängt med i idrottshistorien 

på samma sätt som i den samhällsvetenskapliga. Detta menar professorn Jens Ljunggren (2012) 

som förklarar hur tidigare forskare inom området problematiserar idrottens dubbeltydighet vad 

gäller de maktstrukturer som finns. Ljunggren (2012) menar att sport har gjort så att kvinnor har 

kunnat uppleva sig själva som fysiskt starka och aktiva genom att idrotta, vilket har varit positivt för 

dem (Ljunggren, 2012). Man har således kunnat utmana den underordnade rollen som kvinnan 

har haft, även om det ofta också har varit begränsande då damidrotten inte har haft samma status, 

särskilt inte i lagsporter såsom ishockey, vilket ligger i fokus för denna studie. Mycket av det gamla 

tänket lever dock kvar, då kvinnliga atleter ofta ses som underlägsna de manliga motsvarigheterna, 

samtidigt som fokus ofta ligger på utseende snarare än den sportsliga prestationen (Trolan, 2013). I 

vårt fall kan det faktum att det svenska herrlandslaget kallas Tre Kronor medan damlandslaget går 

under namnet Damkronorna vara ett tydligt exempel på att kvinnliga lagidrottare inte har samma 

status då ordet “dam” finns med. 

 

2.4 Nyhetsvärdering 

Medieforskare beskriver det ibland som att nyhetsrapporteringen är en slumpmässig process, där 

det minsta lilla triviala kan få en artikel att gå från förstasidan till papperskorgen. Detta bestäms av 

allmänintresset för nyheten samt andra aspekter som påverkar vilken nyhet som kan sälja mest 

tidningar, eller vilken nyhet som har störst nyhetsvärde eller kulturellt värde för allmänheten 

(Häger, 2014). 
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Nyhetsvärderings-teorin bygger på hur stor en viss nyhet är eller kommer att bli, hur mycket 

utrymme den kommer att få i tidningen samt hur stort allmänintresse det finns kring nyheten. 

Genom att undersöka de olika medierna kan vi försöka ta reda på hur stort allmänintresse de anser 

att varje artikel har, samt hur mycket utrymme den får i mediet. OS har både högt socialt och 

kulturellt kapital vilket bidrar till det ökade nyhetsflödet kring dam- och herr-spelarna under den 

perioden, samt prioriteringen av nyheterna i tidningen och på webben. Den nationella 

tillhörigheten och vinnarkänslan bidrar också till den ökade tillsammans-känslan, som i sin tur 

bidrar till hur medierna väljer att rapportera och porträttera inte bara Tre Kronor och 

Damkronorna, utan även hela Sverige under OS. Vi har även tagit med i beräkningen att en text 

kan ha fått mindre utrymme på grund av att en annan nyhet haft större nyhetsvärde under samma 

period (Häger, 2014).  

 

Nyhetsurval är ett relevant begrepp i sammanhanget, då det handlar om vad som faktiskt 

publiceras efter att en redaktion tidigare har värderat möjliga nyheter för det slutliga urvalet. 

Därmed kan en nyhet som egentligen kanske har ett högt läsvärde väljas bort om det exempelvis 

redan har rapporterats om händelsen vid ett tidigare tillfälle. Det gäller i sådana fall att hitta nya 

intressanta vinklar och grepp för att hålla ämnet relevant (Häger, 2014). Nyhetsmedier lägger 

mycket fokus på att bevaka stora evenemang som OS och därmed hamnar många av nyheterna 

därifrån högt upp, men flera potentiella nyheter om exempelvis Tre Kronor väljs kanske bort för 

att det inte anses vara av tillräckligt stor vikt sett till kontexten. 

2.4.1 Nyhetsvärdering inom sportjournalistik 

Fotboll och ishockey är de två stora manliga publiksporterna i Sverige och det är också 

nyhetsartiklar om dessa som får mest utrymme i de traditionella medierna. Udda och mindre 

sporter, men även damidrott i allmänhet, får betydligt mindre uppmärksamhet. Vad detta beror på 

har flera olika förklaringar, men ytterst handlar det om att både fotboll och ishockey engagerar flest 

människor och därmed har störst allmänintresse, vilket gör att det också bevakas i större 

utsträckning (Weibull & Wadbring, 2014). Enligt studien “Sporten i spalterna” (Wallin, 1998) 

påverkas urvalet av personliga intressen hos reportrarna samt deras kunskaper och kontakter inom 

vissa idrotter, vilket gör att andra sporter syns betydligt mindre i rapporteringen (Wallin, 1998). I 

vårt fall kan detta innebära att nyhetsmedierna väljer att bevaka Tre Kronor betydligt mer än 
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Damkronorna, då herrlandslaget väcker ett större intresse samtidigt som journalisterna själva 

kanske är mer intresserade av att skriva om herrlandslaget. 

2.5 Gestaltningsteorin 

Journalistiken kan ofta ses som en spegel där vi mediekonsumenter kan ta del av vad som förväntas 

vara en objektiv bild av verkligheten. Gestaltningsteorin, eller “framing theory” som den heter på 

engelska, används således ofta för att förklara varför medier agerar som de gör (Strömbäck, 2014). 

Robert Entman (1993) menar att gestaltning handlar om att välja ut vissa aspekter av hur 

verkligheten uppfattas för att göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så 

sätt lyfta fram exempelvis en specifik fråga eller problem. I vårt fall kan det till exempel handla om 

hur medierna väljer att fokusera på ett visst skeende i samband med en spelad match för 

Damkronorna eller Tre Kronor. Journalisten i fråga kan alltså välja bort vissa positiva aspekter 

kring en match för att belysa orsaken till varför det gick som det gick vid en förlust, för att ta ett 

exempel. Därmed är journalistiken i praktiken sällan en spegelbild av verkligheten, utan snarare 

rekonstruktioner eller gestaltningar av den (Strömbäck, 2014). 

 

Det finns annars några olika definitioner för vad gestaltningar är för något, beroende på vem som 

använder sig av begreppet. Återkommande är dock att det är uttryck för specifika sätt att 

strukturera upp information, och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor 

och betoningar. Jesper Strömbäck (2014) har delat upp teorin i tre olika synsätt, där den första 

handlar om hur mediernas gestaltningar gällande olika aspekter av verkligheten påverkar hur 

människor uppfattar dessa. Det andra handlar om hur medierna reproducerar och sprider olika 

maktcentras och ideologiers sätt att betrakta verkligheten, genom att gestalta verkligheten på vissa 

sätt men inte andra. Ett tredje synsätt berör vad medierna har för innehåll och vad det representerar 

(Strömbäck, 2014). Eftersom vi i vår studie delvis vill ta reda på vad medierna lägger fokus på i 

artiklar om Damkronorna respektive Tre Kronor är gestaltningsteorin högst relevant, då den ger 

oss en ökad förståelse till varför journalisterna vinklar sina texter som de gör och varför de väljer att 

använda sig av vissa specifika ordval. 
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2.6 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin baseras på idén om att ett orsakssamband mellan de frågor och objekt som ger 

uppmärksamhet i medierna och det som folket tycker är viktigt (Strömbäck, 2014). Därmed har 

medierna en stor makt över dagordningen då de kan välja att uppmärksamma vissa frågor mer än 

andra. Strömbäck (2014) benämner även priming när han talar om dagordningsteorin, en teori 

som bygger på varför en nyhet är viktig för allmänheten medan en annan är mindre viktig, eller 

rentav ointressant. Vi kommer i denna studie inte fördjupa oss inom priming men vi kommer att 

ha det i bakhuvudet när vi analyserar materialet, för att försöka se om det finns någon annan nyhet 

som stulit fokus (Strömbäck, 2014). 

 

Det finns två olika nivåer inom dagordningsteorin, enligt Strömbäck (2014). Den första handlar 

om vilka objekt, såsom sakfrågor, organisationer och personer, som ligger högt på mediernas 

dagordning och hur det i sin tur påverkar vad som hamnar högt på upp på allmänhetens 

dagordning. Den andra nivån intresserar sig istället för vilka aspekter av objekten som lyfts fram på 

mediernas dagordning och hur det sedan påverkar människors sätt att tänka kring objekten. 

Dagordningens andra nivå kallas ofta för attributdagordning, då attribut kan vara mer eller mindre 

framträdande hos olika dagordningar (Strömbäck, 2014). Även om dagordningsteorin kanske 

främst är relevant inom politiska kontexter anser vi ändå att teorin är lämplig att ha med oss i vår 

studie, då en tydlig dagordning ofta existerar inom sportjournalistiken. Teorin kan därför hjälpa till 

förklara varför det inte skrivs lika mycket om damhockey som herrhockey. 

2.6.1 Medielogik 

Medielogik handlar exempelvis om att medierna använder olika berättartekniker och vinklar 

nyheterna för att fånga människors uppmärksamhet, vilket är viktigt att vi har med oss vid 

jämförelsen av de olika medierna (Strömbäck, 2014). Begreppet myntades av David Altheide och 

Robert Snow och handlar enkelt förklarat om att olika nyhetsmedier anpassar sitt innehåll utefter 

dess karaktär och hur samhället ser ut. Vad som avgör hur en nyhet framställs och vinklas i specifika 

nyhetsmedier beror alltså inte nödvändigtvis alltid på objektiva egenskaper, ofta gäller det att 

anpassa innehållet efter formatet, yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet (Altheide & 

Snow, 1991). Ett specialiserat hockeymagasin har exempelvis en helt annan målgrupp än en 
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morgontidning, vilket gör att nyheterna kanske framställs annorlunda då innehållet inte behöver 

anpassas till en större målgrupp. Detta kan ses på två olika sätt, där det ena handlar om att det är 

medierna själva med sina behov som ligger till grund för hur rapporteringen ser ut. Det andra sättet 

att se på det har att göra med olika aktörers behov av att använda sig av medier för att nå ut och 

därför behöver anpassa sig till medielogiken då medierna har blivit en så viktig del i dagens moderna 

samhälle (Strömbäck, 2014). 

2.7 Sammanfattning 

Forskning gällande genusperspektivet inom sportjournalistik är något som har växt fram på senare 

år i takt med att intresset för sport i medier har blivit mer och mer populärt. Studier har bland 

annat pekat på att kvinnor i högre grad framställs som emotionellt sköra och ömtåliga, medan 

männen oftast ses som tuffa och bestämda (Harris & Clayton, 2002). Det finns fortfarande ett 

motstånd när det gäller damidrott, vilket gör att kvinnliga idrottare har svårare att lyckas jämfört 

med manliga (Boyle & Haynes, 2009). Ljunggren (2012) menar att sport har gjort så att kvinnor 

har kunnat uppleva sig själva som fysiskt starka och aktiva genom att idrotta, vilket har varit 

positivt för dem. 

 

Eftersom sport idag har en så stor betydelse och inverkan på resterande delar av samhället, såväl 

ekonomiskt, socialt som kulturellt, blir det allt viktigare att veta hur man ska gå tillväga med den 

journalistiska biten gällande idrott (Pedersen, 2015). Det är av stor vikt vid forskning inom 

kommunikation och sport att försöka se sambandet mellan hur en text produceras och hur den 

sedan tas emot av samhället och förmedlas i massmedia. Detta ställer frågor som exempelvis vilken 

roll en sportjournalist har i sammanhanget och vad de behöver kunna göra i sitt yrke (Pedersen, 

2017). Sportjournalistik har genom historien ofta fått motta kritik för att vara nyhetsmediernas 

“lekavdelning”, trots att det är en ständigt växande del inom nyhetsförmedlingen  (Rowe, 2007). 

Många har alltså haft svårt att ta sportjournalistiken på allvar, bland annat med tanke på att rollen 

ofta är ganska oklar då sportreportrar ofta framstår som supportrar av vissa lag med bristande 

objektivitet. 

 

Fotboll och ishockey är de två stora manliga publiksporterna i Sverige och det är också 

nyhetsartiklar om dessa som får mest utrymme i de traditionella medierna. Udda och mindre 
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sporter, men även damidrott i allmänhet, får betydligt mindre uppmärksamhet. Gestaltningsteorin 

används ofta för att förklara varför medier agerar som de gör (Strömbäck, 2014). Robert Entman 

(1993) menar att gestaltning handlar om att välja ut vissa aspekter av hur verkligheten uppfattas för 

att göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så sätt lyfta fram exempelvis 

en specifik fråga eller problem. I vårt fall kan det till exempel handla om hur medierna väljer att 

fokusera på ett visst skeende i samband med en spelad match för Damkronorna eller Tre Kronor.  

 

Dagordningsteorin baseras på idén om att ett orsakssamband mellan de frågor och objekt som ger 

uppmärksamhet i medierna och det som folket tycker är viktigt (Strömbäck, 2014). Medielogik 

handlar exempelvis om att medierna använder olika berättartekniker och vinklar nyheterna för att 

fånga människors uppmärksamhet (Strömbäck, 2014). Vad som avgör hur en nyhet framställs och 

vinklas i specifika nyhetsmedier beror inte nödvändigtvis alltid på objektiva egenskaper, ofta gäller 

det att anpassa innehållet efter formatet, yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet 

(Altheide & Snow, 1991). 
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3. Metod 
I den här delen diskuteras och förklaras de olika metoderna som har använts för att genomföra vår 

analys, metoderna består främst av en hermeneutisk analys samt element från en kritisk 

diskursanalys. Vi presenterar och diskuterar även tillvägagångssättet, hur vi har kommit fram till 

studiens urval samt hur vi har gått tillväga vid insamlingen av vårt material. Kapitlet innehåller även 

en etisk del som går in på de olika etiska överväganden vi har varit tvungna att ta hänsyn till under 

vår studie.  

 

Syftet med den här studien är att få en bättre förståelse hur svenska dam- och herrlandslagsspelare 

inom ishockey representeras efter en dålig insats eller förlust. Detta för att försöka ta reda på om det 

finns en underliggande sexism eller annan nedvärderande framställning mot någon av könen. 

Genom att använda oss av en kvalitativ textanalys kan vi gå in på djupet i enskilda texter och se 

eventuella skillnader när det gäller exempelvis ordval, teman och dramaturgiska uppbyggnader sett 

utifrån kontext. Lämpliga kvalitativa metoder kommer att användas för att kunna analysera fram 

resultat ur de olika aspekterna.   

3.1 Hermeneutik som analysmetod  

Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla något och lämpar sig väldigt bra till vår 

undersökning. Utan någon förförståelse eller fördomar kan vi inte veta eller förstå någonting. Om 

vi inte visste något skulle vi inte kunna förstå något nytt, vi måste ha något att stödja oss mot. Det 

enda vi kan göra är att ta in den information vi fått och reflektera över den, göra dem explicita och 

på så sätt skapa ett medvetande om våra fördomar (Andersson, 2014).  

 

Genom att dela upp texten i flera olika delar kan vi få en övergripande bild av vad nyhetsmediet 

försöker att förmedla. Insamlingen av det empiriska materialet kommer att ske genom en kvalitativ 

analys samt hämta element från misstankens hermeneutik samt kritisk diskursanalys. Det blir 

viktigt vid analysen att ha med sig en förståelse angående att texten kan ha skrivits i en stressig eller 

påverkande miljö. Ett bra exempel för det är (bifogad fil 6) där skribenten på Aftonbladet aktivt 

uppdaterat matchen på webben, där man kan hitta flera stavfel och konstiga 

meningsuppbyggnader. I en sådan situation ser vi inte skribenten som okunnig utan väljer att 

analysera det som en stressigt skriven text, därav resultatet. “Texten är självständig men finns alltid i 
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ett sammanhang, en tidsanda eller en situation” (Fejes & Thornberg, s75, 2015). Detsamma gäller 

när man analyserar en text att vi som forskare inte har möjligheten att kontakta författaren utan att 

texten själv får stå som studieobjekt (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Det blir samtidigt viktigt att den som analyserar texterna har ett intresse inom ämnet, för att kunna 

ställa bra frågor till texten. Textanalys handlar om att ta isär texten genom att ställa frågor till den, 

och sedan sätta ihop den på nytt för att skapa en starkare förståelse för texten. Inom hermeneutiken 

är det särskilt viktigt att den som genomför analysen har en övergripande förståelse kring den 

kulturella och historiska erfarenheter hen tar med sig in i texten. Vi tar alltid med oss en 

förförståelse in i de texter vi läser eller analysera, där vi har en förväntning på vad den kommer 

handla om eller hur folk är porträtterade. Medietexter är ofta sammankopplade med en genre om 

vad texterna kommer att handla om, men inom en tidning finns det även flera underkategorier. De 

olika underkategorierna kan handla om nyheter, reportage, debatt mm, men eftersom vår 

undersökning fokuserar på texter med hockey i fokus blir genren sport (Østbye, 2004).  

 

Alla texter ingår i en kontext eller ett sammanhang när man analyserar den. De finns två sätt att 

titta på kontext, antingen på den vidare eller den närmare kontexten. Inom vår analys blir det 

viktigt att titta på andra texter som möjligtvis stulit fokus från de texter vi analyserat, på grund av 

större allmänt intresse eller att tidningen anser att det är det. Den vidare kontexten innefattar i 

vilket sammanhang som texten kommer att konsumeras samt vilken publik den tilltalar (Østbye, 

2014). 

 

När man analyserar en text kan man analysera den ur tre olika underkategorier inom 

hermeneutiken. Atle Kittang har delat upp de tre olika kategorierna för att tydligare visa de olika 

tillvägagångssätten man kan granska en text på. Den första och vanligaste delen inom humaniora 

kallas sympatisk, som syftar till att undersöka texten genom att titta på författarens intentioner 

med texten. Här står skaparen av verket i centrum och man tittar på vilka underliggande meningar 

hen vävt in i texten. Den andra kategorin kallas objektiverande, där man förbiser författaren och 

textens sociala kontext för att endast titta på verkets inre struktur. Det kallas ofta för formalia och 

fokuserar på närläsning för att endast titta på det språkliga. Den tredje och sista kategorin kallas den 

symtomala läsarten och tittar på texter ur en manifest synvinkel där man söker efter dolda uttryck 

eller underliggande budskap (Østbye, 2004).   
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Nyhetstexter ska till grunden vara objektiva och framför allt handla om information som är av 

intresse för allmänheten eller den utvalda publiken. Genom att kombinera ovanstående metoder 

och modeller kan vi skapa oss en övergripande bild av hur de olika medierna porträtterar 

händelserna från OS i Sydkorea. Hermeneutiken innefattar inte en generell arbetsmodell när det 

kommer till tolkningsprocessen, utan det är upp till forskaren själv hur hen vill lägga upp sin 

analys. Det handlar främst om hermeneutikens grundsyn att alla tolkar olika, samt bär med sig egna 

fördomar och förförståelser in i sin analys som det ser ut på det här sättet. Det öppnar därför upp 

möjligheter för forskaren att själv lägga upp sitt angreppssätt så det passar hens förkunskaper 

(Østbye, 2014)   

 

Det finns även en del inom hermeneutiken som kallas misstankens hermeneutik där forskaren får 

utrymme att applicera förklaringar i sin tolkningsprocess. Det bidrar i sin tur till att tolkningen 

innefattar en strukturanalys som ger oss möjlighet att registrera de olika delarna i texterna så som 

ord, satser och tecken. Vi har använt element ur misstankens hermeneutik för att kunna se hur ofta 

en skribent använder ett visst ord eller uttryck för att beskriva något. Därefter kan orden analyseras 

för sig för att få en djupare förståelse för de olika ordvalen (Fejes & Thornberg, 2015). 

3.2 Kritisk diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys kan användas på flera olika sätt, men utgår ofta från en maktfråga av något 

slag. Detta lämpar sig väldigt bra för vår studie eftersom vi har valt att titta på maktstrukturer inom 

media och i vårt fall skillnader i hur kvinnor och män framställs som ishockeyspelare. Det finns 

flera olika synsätt på diskurs och dess innebörd beroende på vilket forskningsområde man frågar, 

lingvister har en syn, franska filosofer en annan och inom anglosaxisk diskursanalys talar man 

istället om diskursteori. Boréus och Bergström (2018) beskriver diskurs som en social praktik av 

språkbruk samt andra teckensystem som ingår i ett socialt sammanhang. Sociala praktiker syftar till 

de olika sätt människor utför saker, till exempel konventioner, handlingsmönster och vanor som 

följer explicita regler. De social praktiker som finns inom hockeyn kan vara olika sätt att bete sig på 

plan, i omklädningsrummet och mot media och sociala medier. Den kritiska diskursteorin är ett 

brett område och utgår från socialt outtalade regler för hur vi förstår varandra och hur vi väljer att 

bete oss och tala för att bli förstådda. Metoden lämpar sig för att exponera det mindre explicita 
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innehållet i diskurser och texter. Det går genom denna metod att analysera metaforer, ordval och 

diskurser för att få en bättre förståelse i varför hockeyspelare framställs på ett visst sätt (Boréus & 

Bergström, 2018).  

 

Kritisk diskursanalys består av tre steg, även om alla inte alltid används vid en analys. Det första 

steget består av att granska innehållet i texter och diskurser. Det andra steget är att sätta in det i ett 

socialt sammanhang för att avslöja sociala maktrelationer. Det tredje och sista steget är att 

genomföra någon typ av förändring för att förändra orättfärdiga sociala förhållanden även om inte 

vi kommer använda oss av det tredje steget i vår analys. Fairclough beskriver tre slag av 

diskursordningar som genrer, diskurser och stilar. Det sätt som skribenten skriver eller talar på 

påverkar genren, som i sin tur påverkar konventionen för textens produktion samt konsumtion i 

relation till textens användning. Stilen är bunden till interpersonella aspekter av texten, beroende 

på om den är informell eller formell. Det utgör i sin tur texternas struktur, innehåll samt 

förmedling inom den diskursiva ordningen i sociala praktiker för textproduktion. Språket kan 

också ses som en social struktur enligt Fairclough som menar att kombinationen av vissa ord är 

möjligt för att göra sig förstådd, medan samma ord i en annan kombination inte gör det. Ett 

exempel på detta är, “jag har en bok” och “har en bok jag”, där den första kombinationen är socialt 

accepterad medans den senare förstås men inte accepteras som en korrekt mening (Boréus & 

Bergström, 2018).   

 

Alla individer är en del i en social praktik som placerar oss i en del av samhällets outtalade hierarki. 

Arbetsfördelningen mellan kvinnor och män är ett sätt att titta på den sociala strukturen, men även 

om man tittar närmare på medieutrymmet män och kvinnor får i sportsliga sammanhang. Att en 

kvinnlig prestation kan vara betydligt större än en manlig, men den manliga utövaren får en större 

plats i tidningen. En vanlig fråga inom diskursanalysen är “vem som har rätten att uttala sig om 

något”. I vår analys blir det intressant att titta på vilka människor media väljer att intervjua i 

samband med matcherna och varför det är just de som får uttala sig. Ett annat sätt att se på 

maktstrukturer är att titta på Damkronornas prestationer. Eftersom de inte drar lika stor publik till 

sina matcher och inte är lika duktiga som herrarna på att utöva ishockey, kan man då skylla på 

tjejerna själva eller finns det något annat som påverkat att det har blivit såhär? Har damerna till 

exempel lika stora resurser att utöva sin sport, får de lika mycket stöd som herrarna från anhöriga 
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att fortsätta utöva sporten och tas de på allvar när de valt att satsa på en sport? Allt detta och många 

fler orsaker kan påverka maktstrukturer och diskursen (Boréus & Bergström, 2018).   

 

Inom en diskurs kan även metaforer användas för att beskriva något genom att säga något annat. 

Överföringen sker från något konkret och välbekant till något till något som är mindre 

erfarenhetsbaserat och mer abstrakt. Begreppet källdomän är uttrycket för meddelandets källa och 

måldomän är benämningen för metaforens slutmål. Att “en tung uppförsbacke” är alltså 

metaforens källdomän och förståelsen att uppfatta det som att jobba med svårigheter. En metafor 

bygger i grunden på sammansatt ordval som skapar en konnotation. Ord är viktiga instrument vid 

språklig överföring och kan beroende på vilka ord man använder påverka slutresultatet av 

meddelandet. Det finns framför allt tre lexikala enheter som är av intresse vid en diskursanalys: 

egennamn, art- och kollektivsubstantiv samt nyckelord. (Boréus & Bergström, 2018).   

   

3.3 Tillvägagångssätt 

För att analysera hur dam- och herr-ishockeyspelare porträtteras i media, har vi valt att använda oss 

av en hermeneutisk analys för att bryta ner och analysera det empiriska materialet. Materialet är 

hämtat från texter publicerade under vinter-OS 2018 i Sydkorea där både Damkronorna och Tre  

Kronor stod för rejäla underprestationer efter att ha åkt ur redan i kvartsfinalen. Vi har därefter valt 

två texter var ifrån de tre medierna som vi har valt att analysera: Aftonbladet, Hockeysverige och 

Dagens Nyheter. De tre medierna följde OS samt de båda lagen under turneringen, men vi vill ta 

reda på om det finns en skillnad i deras rapportering kring matcherna i de olika texterna. Texterna 

är därför strategiskt utvalda där båda lagen varit med om en liknande förlust eller annan typ av 

sportsligt nederlag. Vi kommer förutom en hermeneutisk analys att använda oss av element från 

kritisk diskursanalys för att kunna analysera det empiriska materialet på djupet.  

 

Med hjälp av den kan vi räkna antalet specifika ord används vilket öppnar möjligheten att registrera 

olika ord, tecken och satser för att bättre förstå skribentens (tidningens) porträttering (Fejes & 

Thornberg, 2016).   
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Element ur kritisk diskursanalys kommer användas för att analysera diskursen som finns eller döljer 

sig i de olika texterna. Om det finns skillnader i diskursen hur man väljer att skriva om de olika 

könen, finns det en hårdare klimat kring manliga ishockeyspelare än kvinnliga och är det i sådana 

fall är medierna eller samhällets påverkan som bidragit till detta? Även det språkliga så som ordval, 

satser och metaforer kommer analyseras ur ett kritiskt diskursperspektiv, genom detta hoppas vi ta 

reda på om skribenter väljer att använda vissa ord eller uttryck enbart vid texter om manliga eller 

kvinnliga ishockeyspelare. 

3.4 Urval 

För att besvara vårt syfte och frågeställning har vi samlat in det empiriska materialet genom ett 

strategiskt urval, eftersom vi inte är intresserade av att generalisera lämpar sig metoden (Østbye, 

2004). Urvalet kommer att lägga grunden för det material som ska analyseras för att ta reda på hur 

dam- och herr-ishockeyspelare framställs i media. Det material som undersöks i vår studie är hämtat 

från en av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter, en av Sveriges största kvällstidningar 

Aftonbladet samt en av Sveriges största specialiserade medier när det kommer till hockey, 

Hockeysverige. Eftersom Hockeysverige endast finns på nätet har vi valt att hämta allt vårt material 

från de tre mediernas webbsidor, för att informationen ska samlas in på ett så likvärdigt sätt som 

möjligt.  

3.4.1 Kvalitativt urval  

Det kvalitativa urvalet är insamlat för att svara på vårt syfte och frågeställning på ett djupare plan 

om mediernas framställning av dam- och herr-ishockeyspelare. Inom den kvalitativa textanalysen 

tittar vi på textens uttrycksaspekt och innehållsaspekt. Uttrycksaspekten består av det fysiska och 

materiella, medans innehållsaspekt är tecknets innebörd (Østbye, 2004).  

 

Det empiriska materialets kvalitativa del består av fyra texter var från de tre utvalda tidningarna, där 

två handlar om Damkronorna och två om Tre Kronor. Texterna är insamlade efter sökorden 

“Damkronorna” samt “Tre Kronor” för att endast samla in texter med de två lagen i fokus. 

Därefter har vi valt ut likvärdiga texter från tidningarna för att ställa dem mot varandra i vår analys. 

Valet att använda oss av texter som utgår ifrån en negativ synvinkel är för att se om vi kan 

provocera fram texter där objektiviteten har en större chans att kritiseras. I det kvalitativa urvalet 
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tittar vi på hur tidningarna väljer att återge matcherna och om de tar till oetiska tillvägagångssätt 

eller negativa ord för att hänga ut en individuell spelare eller rent av kritisera hela laget på ett 

subjektivt sätt. Genom att titta på de texter vi valt kan vi skapa oss en relativt säker bild av hur de 

olika medierna väljer att rapportera kring en förlustmatch om de respektive könen. Det intressanta 

blir även att titta på om det finns en tydlig diskurs som skiljer hur man rapporterar kring manliga 

och kvinnliga idrottare.  

 

Texterna är hämtade från OS i Sydkorea (20180208-20180225) och handlar om matcher där dam- 

och herr-spelarna har förlorat. Tidsaspekten för det inhämtade materialet är gjort efter ett statiskt 

perspektiv. Genom att titta på en specifik tidsperiod kan vi skapa oss en övergripande bild av 

mediernas rapportering, men inte dra några generella slutsatser om utvecklingen över tid om hur 

medierna rapporterar kring ishockeyspelare. Eftersom att vi inte är intresserade av själva 

utvecklingen av diskursen i vår undersökning, lämpar det sig bra att använda oss av en specifik 

period (Østbye, 2004).   

3.4.2 Första urvalet   

För att skapa en övergripande bild av hur porträtteringen kring dam- och herr-ishockeyspelare ser 

ut i media valde vi ut alla texter med Damkronorna samt Tre Kronor mellan 20180208-20180225. 

Det första urvalet bestod av alla texter från de tre medierna, som på något sätt nämnde 

Damkronorna eller Tre Kronor som huvudfokus under OS-perioden 2018. Hockeysverige skrev 

tio texter, Aftonbladet 21 samt Dagens Nyheter 24 stycken där fokus läggs på Damkronorna. 

Texter där Tre Kronor hamnade i fokus bestod av 35 av Dagens Nyheter, tolv av Aftonbladet samt 

nio ifrån Hockeysverige. Därefter kunde vi sålla bort de texter där fokus på Damkronorna och Tre 

Kronor var för litet. Genom att sammanställa alla texter har vi skapat oss en övergripande bild av 

hur ofta dam- och herrspelare nämns och hur det porträtteras under OS. I analysen hamnar fokus 

på hur tidningarna väljer att beskriva matchbilden samt hur de har valt att skriva om de enskilda 

spelarna. 

 

Texterna delades in i två kategorier där den ena hade ett stort fokus på landslagen, medan den 

andra kategorin representerade texter där Damkronorna och Tre Kronor inte lyfts fram lika 

mycket. De texterna som har haft mest fokus på landslagen är sedan de som lyftes vidare till det 

andra urvalet och nästkommande del i analysen.  
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3.4.3 Andra urvalet 

Det andra urvalet bestod till en början av 5-6 texter från vardera tidning som senare sorterades tills 

det bara återstod fyra texter från vardera tidning, där två handlade om Damkronorna och två om 

Tre Kronor. Sedan sorterades texterna efter lagets prestationer, uppdelade mellan vinster och 

förluster, där vi sedan valde att gå vidare med texter där lagen förlorat. Genom att analysera texter 

där lagen förlorat kunde vi skapa oss en bild av hur de olika medierna framställde lagen ur ett mer 

kritiskt perspektiv. Det empiriska materialet gav oss möjligheten att se skillnader mellan de olika 

mediernas porträttering, samtidigt som vi tittar på hur mycket utrymme de olika lagen får. De 

återstående tolv texterna blev det empiriska materialet till den här undersökningen. Damkronornas 

sex texter består av tre som handlar om 7-2-förlusten mot Finland och tre om 2-1-förlusten mot 

Japan. Tre Kronors sex texter handlar allihop om 4-3-förlusten mot Tyskland. Det resterande 

materialet har inte analyserats djupare och vi gör heller inga generaliseringar utifrån material från 

det första urvalet.  

3.5 Etiska forskningsprinciper 

Då vi enbart väljer att analysera artiklar hämtade från olika nyhetsmedier finns det inte så mycket 

ur ett etiskt perspektiv att ta hänsyn till. Något vi bör undvika är dock att hänga ut enskilda 

skribenter bakom artiklarna vi analyserar, eftersom de inte har möjlighet att försvara olika val som 

har gjorts i deras texter. Vi bör därför istället se det som val tidningen/magasinet har gjort eftersom 

det är den ansvariga utgivaren som bär ansvaret för artiklarna som publiceras, och  Vi anser dock att 

det är befogat att nämna spelare, experter och andra aktörer i texterna vid namn de de är högst 

offentliga personer i sina yrken och dessutom underlättar för oss i analysen. 

 

Något annat som är värt att tänka på är det faktum att de manliga utövarna av sporten faktiskt gör 

det som ett heltidsjobb, medan i princip alla damspelare har jobb vid sidan av ishockeyn. Detta gör 

att man kanske inte kan ställa riktigt lika höga krav på damlandslaget när det gäller att prestera, 

eftersom de får slita med betydligt sämre förutsättningar. Denna förkunskap kommer vi dock lägga 

åt sidan då det inte är ekonomiska skillnader vi avser att undersöka i första hand. Just det faktum att 

vi båda är intresserade av sporten ishockey sedan tidigare är något vi kan använda till vår fördel, 

men vi måste undvika att bli för känslomässigt engagerade och ge en så objektiv bild som möjligt. 
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3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vi anser att vår studie har hög validitet eftersom vi har valt att analysera tre olika nyhetsmedier som 

alla tre jobbar med olika delar av medierapporteringen samt skriver mycket om ishockey. De 

tidningar vi kommer att analysera har olika huvudfokus i sin rapportering. Aftonbladet som är en 

av Sveriges största kvällstidningar, med Sportbladet som egen sportbilaga. Dagens Nyheter är en av 

Sveriges största morgontidningar, och Hockeysverige är en av Sveriges största specialiserade 

nyhetssajter inriktade på ishockey. Det är alla tre respekterade nyhetsmedier, vilket bidrar ännu mer 

till en högre validitet i vår studie. 

 

Det är samtidigt viktigt för vår studies validitet att vi jobbar så objektivt som möjligt. Som vi 

tidigare har nämnt är vi båda hockeyintresserade och kan därför ha förutfattade meningar och 

åsikter som vi måste åsidosätta. Det är viktigt eftersom vi vill skapa oss en så objektiv och 

sanningsenlig bild som möjlig av nyhetsporträtteringen. Validitet innebär att man mäter det man 

avser att mäta, och för att säkerställa att vi faktiskt gör det är det viktigt att vi använder oss av de 

teoretiska begreppen i vår analys. Eftersom vi är två som gör detta kan vi hjälpas med att tolka 

materialet och försöka komma till samma slutsatser angående materialet som analyseras (Östbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004). 

  

Vår studie anser vi har en förhållandevis hög reliabilitet så länge vi utför undersökningen på ett 

korrekt sätt, och det är därför väldigt viktigt att vi båda analyserar materialet för att undvika olika 

tolkningar av texten. Genom att vi använder oss av tre olika tidningar samt fyra olika texter från 

respektive tidning kan vi lägga mer tid på att grundligt analysera materialet, snarare än att analysera 

för många texter och få ett otydligt svar. Vi kommer samtidigt gemensamt komma fram till olika 

ordval och vilka konnotationer de innebär eller tenderar att betyda. 

 

Vi är medvetna om att vi kan få ett resultat som låter negativt eftersom vi analyserar artiklar som 

handlar om en förlust eller ett nederlag, men det är den effekten vi vill skapa. Eftersom vi gör en 

kvalitativ studie är det förhållandevis svårt att säkerställa en hög reliabilitet, alltså tillförlitlighet vid 

bearbetning och analys av data, eftersom det går att tolka texter väldigt olika. Därför är det av stor 

vikt att vi båda läser samtliga artiklar och att vi kommer överens om en gemensam tolkning i största 
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möjliga mån, för att skapa en så hög trovärdighet som möjligt (Östbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004). 

 

Eftersom vår undersökning är kvalitativt inriktad är inte syftet att kunna generalisera på samma sätt 

som vid en kvantitativ studie. Då delar av vår tidigare forskning och teoretiska ramverk bygger på 

mer generella förhållanden, gällande exempelvis genus inom idrott, ämnar vi dock att snarare 

kunna stärka tidigare teoretiska generaliseringar med vad vi kommer fram till. 
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4. Resultat och analys 
I följande kapitel kommer vi att presentera resultatet från vår kvalitativa studie om hur dam och 

herr-ishockeyspelare porträtteras i media. Resultatet kommer att presenteras och analyseras efter 

språkbruket i artiklarnas olika delar, vilket är rubrik och ingress, citat samt brödtext. Vi har valt att 

dela in kapitlet så att vi analyserar Tre Kronor och Damkronorna för sig, med en avslutande 

jämförelse mellan de båda landslagen. Detta för att göra resultatet så tydligt som möjligt och 

underlätta i själva analysen av texterna. Ord som är markerade i fetstil i vissa av citaten hämtade 

från texterna är gjorda av oss för att tydliggöra vissa ord och uttryck som vi anser sticker ut i 

artiklarna, och är således inte en del av originaltexten. 

 

4.1 Tre Kronor 

Det svenska herrlandslaget åkte alltså ur OS-turneringen i Pyeongchang genom att förlora 

kvartsfinalen mot Tyskland. Detta efter att ha hämtat upp ett tvåmålsunderläge i den tredje 

perioden och tagit matchen till förlängning, där det bara tog 90 sekunder för Tyskland att avgöra 

tillställningen (International Ice Hockey Federation, 2018). Här nedan följer närmast en 

redogörelse för hur de olika medierna valde att skildra nederlaget, vilket följs av hur medierna har 

valt att återge själva matchen. 

4.1.1 “Fiaskot” mot Tyskland 

Något som är vanligt förekommande i artiklarna om Tre Kronor, oavsett nyhetsmedium, är att 

skribenterna använder ordet fiasko för att beskriva hur tungt uttåget i kvartsfinalen mot Tyskland 

är. I artikeln från Aftonbladet som är skriven efter själva matchen (se bilaga: artikel 7) ställs 

exempelvis frågan till flera av spelarna om de ser det som ett fiasko, varpå ingen av de tillfrågade vill 

använda det ordet för att beskriva förlusten. De försöker snarare att tona ner hur stort nederlag det 

är, samtidigt som skribenterna lyfter fram det redan i rubrikerna och ingresserna. Rubriksättningen 

“OS-fiaskot fullbordat – Tre Kronor utslagna” ger en känsla av att nederlaget är något utöver det 

vanliga, men också att artikeln är en uppföljning där läsaren i princip antas ha en förförståelse kring 

kontexten, alltså att Tre Kronor har varit så framgångsrika historiskt sett och sällan förlorar mot ett 

betydligt sämre Tyskland i hockeysammanhang. Även i motsvarande artiklar från både Dagens 

Nyheter och Hockeysverige lyfts ordet fiasko fram redan i rubrikerna, med “Fiaskot: Tyskland slog 
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ut Tre Kronor i kvartsfinalen” (se bilaga: artikel 9) och “Praktfiaskot fullbordat – Tre Kronor 

utslaget i kvartsfinalen: ‘För jävla surt’” (se bilaga: artikel 11). Här följer ett citat från spelaren Dick 

Axelsson i den ena artikeln från Aftonbladet (se bilaga; artikel 7): 

 

“Fiasko vet jag inte. Tycker det är ett bra lag ändå, men självklart vill man vinna. Det gick åt 

helvete i dag”  

                                                                       Dick Axelsson (spelare i Tre Kronor), Aftonbladet 20180221 

 

I ingressen som följer efter rubriken i den ena artikeln från Aftonbladet (se bilaga; artikel 7) 

fortsätter det sedan på samma tema, med “Fiaskot är fullbordat” som inledande mening. Därefter 

följer ett konstaterande om att Tre Kronor är utslagna ur kvartsfinalen efter ett förlängningsdrama 

mot Tyskland, vilket inte ger någon närmare förklaring om varför det faktiskt är befogat att kalla 

det ett fiasko. Två av spelarna får alltså ett varsitt citat i ingressen där de försöker få det till att inte 

verka som ett fiasko. Det blir här väldigt tydligt hur de fyra skribenterna bakom texten vill ha starka 

känslouttryck av spelarna, för att ännu mer lyfta fram hur tungt det är att ha åkt ut mot Tyskland. 

Även i artikeln från Hockeysverige (se bilaga; artikel 11) lyfts fiaskostämpeln fram i ingressen, 

genom att hänvisa till att det var en “upprepning av OS-fiaskot 2010. Dagens nyheter (se bilaga; 

artikel 9) är något mer neutrala, där man mest konstaterar att Sverige är ute ur kampen om 

medaljerna och låter ett citat från spelaren Anton Lander tala för sig självt, vilket lyder: “Jag bryr 

mig inte om vilka vi mötte. Vi förlorade en OS-kvartsfinal. Det är det som känns tungt.” Återigen 

är det alltså tydligt hur medierna ville lyfta fram vidden av hur tung förlusten var, medan spelarna 

gjorde allt för att inte ta till för stora ord trots all besvikelse direkt efteråt, vilket följande citat 

tydligt visar: 

 

“Det känns för jävligt. Vi skapade kopiöst med chanser men det gick inte. Tidningar och medier 

får skriva vad de vill, vi gjorde vårt bästa” 

Oscar Möller (spelare i Tre Kronor), Aftonbladet 20180221 

 

Brödtexten i samma artikel från Aftonbladet (se bilaga; artikel 7) inleds med en kort beskrivning 

om hur det gick till när Tyskland avgjorde i förlängningen och att domarna ringde för att kolla att 

det verkligen var mål, för att på så sätt bygga upp en dramaturgi kring situationen och inte bara 

återge själva matchen rakt upp och ner till att börja med. Detta följs av mellanrubriken “En tung 
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uppförsbacke” inom citationstecken, och ett konstaterande att Sverige är utslaget. Aftonbladet 

använder en metafor för att beskriva den tuffa sits laget befinner sig i, och de handlar såklart inte 

om att spelarna ska gå upp för en tung uppförsbacke. I artikeln från Dagens Nyheter (se bilaga; 

artikel 9) inleds brödtexten med ytterligare ett citat från Anton Lander för att trycka ännu mer på 

de besvikna känslorna: 

 

“Det spelar tajt och ett bra försvarsspel, men med det sagt är det här självklart en besvikelse. Vi 

hade hoppats på mycket mer” 

Anton Lander (spelare i Tre Kronor), Dagens Nyheter 20180221 

 

Därefter följer berättande text om hur snabbt spelarna lämnade isen efter att Tyskland avgjort och 

att “Det är besvikna spelare som kommer till mixed zon i Kwandong Hockey Centre och försöker 

sammanfatta vad som hände”. Detta följs av “Drömmarna om en OS-medalj tog slut redan i 

kvartsfinalen – och det mot Tyskland. Ett lag som Tre Kronor inte har förlorat mot på många år.” 

Här ges det alltså en liten bakgrund till varför det kan vara befogat att kalla missräkningen för ett 

fiasko, och artikeln innehåller även en faktaruta där fem andra tunga svenska ishockeyförluster 

nämns och det hela sätts i ett större perspektiv. Spelaren Mikael Wikstrand har därefter fått fyra 

citat där han försöker förklara varför det gick som det gick, här följer närmast ett av dem: 

 

“Vi har ju mött dem en gång tidigare här så vi visste hur de spelar, men vi kom inte upp i nivå i 

dag” 

Mikael Wikstrand (spelare i Tre Kronor), Dagens Nyheter 20180221 

 

Hockeysverige däremot (se bilaga; artikel 11) väljer att inleda brödtexten med att beskriva hur 

matchen utvecklade sig, genom att bland annat lyfta fram att Tre Kronor ledde skottstatistiken 

med 10-0 efter ungefär halva perioden spelad men att Tyskland sedan gjorde både 1-0 och 2-0 inom 

loppet av 29 sekunder, vilket man kallar “en mardrömsstart”. Därefter följer ett citat från 

lagkaptenen Joel Lundqvist, ett uttalande för Kanal 5, som förklarar varför det gick som det gick i 

den första perioden: 
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“Jag tycker att de tio, tolv första minuterna är bra. Då skapar vi en hel del chanser. Men sedan får de 

powerplay och får in pucken till slut. Disciplinen kommer vara jäkligt viktig i fortsättningen nu 

och det gäller att vi tar ner dem rejält i offensiv zon” 

Joel Lundqvist (lagkapten i Tre Kronor) till Kanal 5, Hockeysverige 20180221 

 

Aftonbladet (se bilaga; artikel 7) går in djupare på matchen i detaljnivå vid ett senare skede i texten, 

men har mestadels lagt fokus på att ha med många citat från spelarna. Inte mindre än fyra spelare 

får egna uttalanden om besvikelsen, vilket förmodligen är förklaringen till varför fyra skribenter har 

bidragit till texten. Dessutom har landslagschefen Olof Östblom också fått uttala sig om hur stor 

besvikelsen är samt hur det ska hanteras innan spelarna skickas hem. Även Dagens Nyheter har valt 

att fokusera mycket på hur de inblandade ser på besvikelsen att åka ut redan i kvartsfinalen mot 

Tyskland, vilket blir tydligt med tanke på att de har en separat artikel med enbart målvakten Viktor 

Fasths tankar (se bilaga; artikel 10). Där framkommer det hur han slog sönder sin klubba i ilska 

efter förlusten, och det gestaltas i texten hur det var ett tveksamt beslut att målet godkändes och att 

det därför känns extra “bittert” på grund av det: 

 

“Min känsla är att han trycker in mig i målet, men domaren är av en annan åsikt och då är det 

bara att köpa det” 

Viktor Fasth (målvakt i Tre Kronor), Dagens Nyheter 20180221 

 

Noterbart är att Hockeysverige inte har gjort någon egen intervju med spelare i själva OS-truppen, 

till skillnad mot Aftonbladet och Dagens Nyheter som har ett flertal. Däremot finns en artikel från 

Hockeysverige (se bilaga; artikel 12) där en spelare som inte var med i OS, Hampus Lindholm, 

uttalar sig om samma sak och antyder att han själv hade sett det som ett fiasko om han hade varit 

med och spelat: 

 

“Det är alltid fiasko när man inte vinner guldmedalj i hockeyn. Skulle jag själv ha spelat så skulle jag 

sett det som det.” 

Hampus Lindholm (NHL-spelare), Hockeysverige 20180222 

 

Det kan tyckas lite märkligt att Hockeysverige har valt att prata med en spelare utanför OS-truppen 

och ställa frågor om huruvida det är ett fiasko eller inte, när de inte har ett enda eget citat från 
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någon av spelarna som faktiskt var med och spelade i mästerskapet. Detta ger en känsla av att 

mediet inte har prioriterat att bevaka OS så värst noga, vilket i så fall går i linje med teorin om 

nyhetsvärdering inom sport där det ofta är journalisternas egna intressen som styr innehållet 

(Weibull & Wadbring, 2014; Wallin, 1998). Hockeysverige har med andra ord inte prioriterat att 

bevaka OS-turneringen på samma sätt som Aftonbladet eller Dagens Nyheter, vilket givetvis kan ha 

att göra med vilka resurser de olika medierna har att jobba med också, eller helt enkelt ett behov av 

att anpassa sig till medielogiken (Strömbäck, 2014). Eftersom Hockeysverige endast är en nyhetssajt 

till skillnad från Aftonbladet och Dagens Nyheter, och därmed riktar sig till en annan målgrupp, 

gör förmodligen att deras prioriteringar ser annorlunda ut och känner kanske inte samma behov av 

en särskild dagordning, då man endast skriver om just ishockey (Strömbäck, 2014). Att 

Hockeysverige ändå intervjuar en NHL-spelare och ställer frågor om just OS tyder på ett visst 

engagemang att skriva om och uppmärksamma evenemanget, men handlar förmodligen mest om 

att hålla läsarna uppdaterade om vad som sker i världens bästa hockeyliga. 

 

Intrycket överlag när det gäller rapporteringen om Tre Kronors uttåg i kvartsfinalen är att just det 

faktum att Tyskland stod för motståndet verkar ha varit det mest centrala att lyfta fram. Medierna 

vill alltså förmedla en känsla av att förlusten är något utöver det vanliga och därför ta till ord som 

“fiasko” och liknande. Enligt Jesper Strömbäck (2014) väljer nyhetsmedier ofta ut vissa aspekter i 

händelser för att göra dem mer framträdande, och det är tydligt vad såväl Aftonbladet, Dagens 

Nyheter som Hockeysverige har valt att gestalta i artiklarna. Detta för att öka allmänintresset i 

texterna för att locka till läsning, vilket är en viktig del i teorin om nyhetsvärdering (Häger, 2014). 

4.1.2 Olika återgivningar av matchen 

Det läggs överlag mycket fokus på att berätta om själva matchen i sig när det gäller Tre Kronor, 

vilket kan exemplifieras med att Aftonbladet har en artikel (se bilaga; artikel 8) som är skriven 

enbart efter den första perioden, med rubriken “Tyskland chockade Tre Kronor på 29 (!) 

sekunder”. I huvudartikeln om matchen från Dagens Nyheter (se bilaga; artikel 9) beskrivs 

matchförloppet väldigt detaljrikt, som exempelvis hur en utvisning av Dennis Everberg förändrade 

matchbilden. Hockeysverige (se bilaga; artikel 11) har också lagt det mesta av krutet på att referera 

matchen, som till exempel att supertalangen Rasmus Dahlin inte hade fått chansen tidigare i 

matchen men genast lyckades bidra med något positivt när han kom in.  
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Hur de olika medierna väljer att återge matchen skiljer sig åt en del. Aftonbladet vinklar tydligast 

och har väldigt kortfattad information om händelserna i matchen, medan Dagens Nyheter har 

byggt upp en större dramaturgi kring det hela och har inte valt bort lika mycket information. 

Hockeysverige är något slags mellanting, då skribenten har återgett matchen på ett mer detaljrikt 

sätt än Aftonbladet men på ett enklare sätt än Dagens Nyheter. Dessa skillnader kan bero på att de 

olika medierna har olika tänk vad gäller sättet nyheterna ska förmedlas på, vilket i så fall går i linje 

med teorin om medielogik där de anpassar sig till sin läsekrets och väljer att lyfta fram det som 

känns mest relevant (Strömbäck, 2014). Aftonbladets läsare kanske inte tar sig tiden att läsa på 

samma sätt som läsarna av Dagens Nyheter, vilket gör att de behöver vara mer rakt på sak för att 

behålla intresset texten igenom. Enligt Entman (1993) handlar gestaltning om att välja ut vissa 

aspekter av hur verkligheten uppfattas för att göra dem mer framträdande i en kommunicerande 

text, något som blir tydligt i denna jämförelse mellan medierna. 

4.2 Damkronorna  

Medierna behöver ständigt välja sina ord för att skapa en dramaturgi kring texten men samtidigt 

leva upp till de journalistiska förhållningsreglerna för att skapa en objektiv och informativ text. I 

den här delen jämförs texterna för att ta reda på om det finns en skillnad i språkbruket eller ordval 

mellan de olika könen.  

4.2.1 Damkronorna mot Finland 

Damkronorna ställdes mot Finland i OS-kvartsfinalen den 17:e februari 2018. En match som 

Damkronorna inte bara förlorade utan även blev den första gången sedan 1998 som det svenska 

damlandslaget åkte ur OS innan semifinalen. Matchen slutade 7-2 till finländskorna och 

medaljchansen var som bortblåst (International Ice Hockey Federation, 2018). 

 

Aftonbladet (se bilaga; artikel 1) valde att rubricera artikeln “Damkronorna föll tungt i 

OS-kvarten”, något som stämmer i allra högsta grad. Dagens Nyheter (se bilaga; artikel 3) väljer 

istället att kritisera Damkronorna hårdare i sin rubrik “Finland utklassade Damkronorna i 

OS-kvartsfinalen”. Rubriken håller en objektiv ton men tidningen väljer här att gestalta den 

uppenbara utklassningen, snarare än att kalla det för en “tung förlust”. Hockeysverige (se bilaga; 

artikel 5) rubricerar förlusten mot Finland, “Damkronorna ut i kvartsfinalen - blev överkörda av 
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Finland”, som ligger i samma spår med hur Dagens Nyheters rubricerade matchen. Att 

Aftonbladet, som har en av Sveriges största sportsidor, inte väljer att se mer kritiskt på en match där 

Damkronorna förlorade med hela 7-2 är förvånande men har sannolikt att göra med den 

förväntansbild som fanns på landslaget. 

 

I ingressen förtydligar Aftonbladet och Dagens Nyheter matchen medan Hockeysverige (se bilaga; 

artikel 5) skapar en typ av dramaturgi och berättelse kring matchbilden. Hockeysverige beskriver 

det som att “Damkronorna kommer inte att vinna några ädlare medaljer” vilket målar upp en bild 

av att här tog resan mot medaljerna slut. De benämner samtidigt överkörningen ännu en gång. 

Aftonbladets  ingress är betydligt mer återgivande om matchbilden, men tar inga större 

utsvävningar än att Damkronorna fick en “mardrömsstart”. Ett avslutande citat från den före detta 

OS-guldmedaljören och hockeystjärnan Peter Forsberg som beskriver det som att “vi kom inte 

riktigt upp i normal standard”. Att han använder ordet “vi” snarare än “de”, skapar en konnotation 

att det är vi Sverige som har förlorat snarare än de, Damkronorna. Detta ger en känsla av 

sammanhållning.  

 

Aftonbladet är även det enda mediet som inte tar upp att Damkronorna blivit överkörda eller 

beskriver det som att Finland varit en klass för sig. De väljer en lätt utväg och undviker att skriva 

något som skulle kunna röra upp känslor. Dagens Nyheter (se bilaga; artikel 3) är den tidning som 

går ut med mest bakgrundsfakta i sin ingress och förtydligar att “första gången sedan 1998 tar sig 

inte Damkronorna sig inte vidare till kvartsfinal”. Väldigt viktig information att ha koll på, men 

inget som de andra medierna ens nämner. Det visar på okunskap hos de andra två medierna, kanske 

handlar det om för dåligt om resurser, men det är fortfarande väldigt uppseendeväckande att de 

inte har koll på eller tar med det. Dagens Nyheter är även den enda tidningen som väljer att lyfta 

fram en kvinnlig spelares citat i ingressen, medans Aftonbladet väljer Peter Forsberg och 

Hockeysverige väljer att inte ha med något citat i sin ingress (Ljunggren, 2012). 

 

Aftonbladet fortsätter i sin brödtext att beskriva matchhändelser och Damkronornas situation i 

turneringen. De väljer att ta upp ett citat från Johanna Olofsson i Damkronorna och fyller sedan ut 

texten med två citat från experten Håkan Loob, två av Peter Forsberg och ett av Kim Martin 

Hasson. Aftonbladet som är en av de största tidningarna i Sverige lägger alltså väldigt lite fokus på 
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att lyfta fram spelarnas egna åsikter kring matchbilden, utan väljer istället att lägga större fokus på 

manliga expertkommentatorer.  

 

“Jag tycker så synd om henne. Det är inte hennes fel, hon blev alldeles själv. 

Kim Martin Hasson (fd landslagsmålvakt), Aftonbladet, 20180219 

 

Aftonbladet väljer att lyfta fram den gamla landslagsmålvaktens åsikt där hon öppet beskriver sin 

sorg över hur ensam Grahns lagkamrater lämnat henne i mål. Eftersom Kim Martin Hasson själv 

varit målvakt har hon en stor förståelse för hur tufft det kan vara att stå mellan stolparna om man 

inte får den hjälp man behöver från sina lagkamrater. Hon beskriver det som att Sarah Grahn blivit 

lämnad av sina lagkamrater, nästan övergiven låter det som på ordvalen. Det visar upp en väldigt fin 

förståelse att inte måla ut Grahn som syndabock, utan att det är laginsatsen som misslyckats. Något 

som enligt studier är vanligt bland kvinnliga idrottare (Duncan, 2006). 

   

“Vi får inte degradera Sveriges insats för mycket utan måste acceptera att Finland har plockat 

ihop något riktigt bra. Den stora skillnaden mellan Sverige och topplagen Finland, USA, Kanada 

är fronten, förstafemman som följs upp med en bra andra kedja den hierarkin finns inte riktigt 

i Sverige, det är bara att konstatera.” 

Håkan Loob (expertkommentator), Aftonbladet 20180219   

 

Aftonbladet väljer att citera expertkommentatorn Håkan Loob, som efter matchen väljer att 

summera insatsen på ett väldigt snällt sätt. Att välja att beskriva det som att, “vi får inte degradera 

Sveriges insats för mycket”, skapar en uppfattning av att vi inte kan jämföra oss med Finlands 

kvalité. Att sedan fortsätta jämföra Finland med USA och Kanada som de tre storlagen öppnar 

gapet till den svenska nivån ytterligare. Peter Forsberg uttalar sig i samma text om att Damkronorna 

inte lyckats nå samma nivå som de vanligtvis gör, vilket talar emot att Sverige spelat bra men ändå 

ska vi inte degradera den mediokra insats som svenskorna visade upp.  

   

Dagens Nyheter (se bilaga; artikel 3) öppnar artikeln med att beskriva den spänningslösa 

sammandrabbningen mellan Sverige och Finland i kvartsfinalen. Finland var i en klass för sig och 

resultatet talar för att Sverige inte hade mycket att komma med. Även Anna Borgqvist uttalande 

går i linje med hur Dagens Nyheter väljer att beskriva matchen. Hockeysverige har hämtat ett citat i 
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hela texten från Kanal 9. Det är Damkronornas Petra Winberg (se bilaga; artikel 5) som uttalar sig 

om matchen. Hon lyfter fram hur tungt det känns att tappa medaljchansen, men säger även att de 

inte spelade bra nog idag.   

 

“Det är tufft att lämna det här, men jag orkar inte mer. Det går helt enkelt inte längre, 

(Säger Anna och tårarna trillar ner.)”  

Anna Borgqvist (Spelare i Damkronorna), Dagens Nyheter, 20180217 

 

Det är ett nästintill hjärtskärande citat som Anna Borgqvist lämnar till Dagens Nyheter i den 

mixade zonen efter 7-2-förlusten mot Finland. Man kan nästan känna hennes smärta i vartenda ord 

och den otroliga sorgen efter att ha tappat sin sista medaljchans innan hon lägger av i landslaget, 

endast 25 år gammal på grund av en knäskada. Dramaturgin blir väldigt påtaglig när man dissekerar 

hennes citat och texten i sin helhet. Sverige var för tillfället fortfarande kvar i OS, men efter 

medaljtappet känns det hela uppgivet.   

 

4.2.2 Damkronorna mot Japan  

Efter Damkronornas 7-2-förlust mot Finland blev utfallet en placeringsmatch om femte och  sjätte 

plats. I den matchen ställdes Damkronorna mot Japan den 18:e februari 2018 och var storfavoriter 

inför matchen, men förlorade högst oväntat och fick därmed spela om att inte bli sist 

(International Ice Hockey Federation, 2018). 

 

Aftonbladet öppnar sin artikel (se bilaga; artikel 2) med rubriken, “Chockförlust för Damkronorna 

- kan bli sist i OS”. En rubriksättning som liknar de andra två medierna. Hockeysverige (se bilaga; 

artikel 6) skriver på samma sätt, men de skriver att Damkronorna föll igen och får spela om att inte 

bli OS sämsta lag. Här lägger Dagens Nyheter (se bilaga; artikel 4) inget krut på nästkommande 

match som sina konkurrenter, utan väljer att hålla sig till Japan-matchen. Deras rubrik lyder istället 

“Damkronornas fall fortsätter - förlust mot Japan”. Aftonbladet och Hockeysverige tar upp det 

väsentligaste, att Damkronorna är på väg att bli OS sämsta lag. Något som aldrig hänt tidigare i 

Damkronornas hockeyhistoria, i varken OS- eller VM-sammanhang.  
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Ingressen blir betydligt mer kritisk än rubriken i alla tre medier där alla lyfter fram Damkronornas 

situation. Aftonbladet (se bilaga; artikel 2) skriver att nu får Damkronorna kriga för att inte bli OS 

sämsta lag. Dagens Nyheter (se bilaga; artikel 4) har ett citat i ingressen från spelaren Emilia 

Ramboldt som sa “Det känns som att vi redan hade gett upp hoppet”, ett nästan provocerande 

uttalande för alla som följt Damkronorna under OS-turneringen. Ett uttalande som konnoterar att 

de redan gett upp och inte var intresserade av att göra en bra sista match, för sina lagkamrater eller 

sina fans. Experten Kim Martin Hasson säger till Kanal 9 att ”Japan är ett lag vi ska vinna mot”, ett 

citat som Aftonbladet (se bilaga; artikel 2) väljer att ta med i sin ingress. 

 

Damkronorna som sågs som favoriter innan matchen, förlorade inte bara med 2-1, de förlorade 

även skottstatistiken med 37-29. Ett oacceptabelt resultat för en så pass stor hockeynation som 

Sverige mot ett lag som aldrig spelat så mycket som en kvartsfinal i hela sin landslagshistoria. 

Dagens Nyheter (se bilaga; artikel 4) använder sig av Emilia Rambolts ord genom hela texten, efter 

förlusten mot Japan. Där beskrev hon tidigare att de gett upp på förhand men kopplar samtidigt 

ihop det med besvikelsen över att sluta på den dåliga placering som de gjorde i turneringen. 

Rambolts ord  beskriver kanske helheten, men Dagens Nyheter låter heller ingen annan ge sin 

version.   

 

Aftonbladets artikeln innehåller ett slarvfel där skribenten skrivit, “Leif Boorks sista landskamp för 

Leif Boork”, något som tyder på det ointresset som finns för att skriva om ämnet, eller en väldigt 

stressig dag på jobbet. Men det största felet hittar vi i Hockeysveriges korta text om Japan matchen 

(se bilaga; artikel 6), där skribenten öppnar med att beskriva gårdagens förlustmatch mot Finland. 

Han skriver då att Finland vunnit över Damkronorna med 7-1. Matchen slutade dock 7-2 till 

finskorna och det kan räknas som ett slarvfel, ett fel som inte ska få förekomma och kan tyda på 

bristande engagemang när det gäller att skriva om damlandslaget (Jarlbro, 2013).  

 

4.3 Tre Kronor vs Damkronorna 

Jämför man Damkronornas matcher med Tre Kronors match mot Tyskland ser de relativt lika ut, 

förutom att Tre Kronor endast förlorade matchen med ett mål, jämfört med Damkronorna som 

förlorade med fem mål. De stora skillnaderna är förväntningarna inför kvartsfinalerna, där Tre 
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Kronor bar ett tungt favoritskap i sin match medan Damkronorna var betydligt mer 

nederlagstippade. Likheter finns i det faktum att båda landslagen underpresterade i turneringen, 

vilket inte minst gäller Damkronorna när de förlorade placeringsmatchen mot Japan. Men 

tongångarna är ändå hårdare gentemot Tre Kronor, där spelarna får tuffare frågor och ställs till 

svars för huruvida det är ett fiasko eller inte. Harris & Clayton (2002) har i sin tidigare forskning 

sett tydliga tendenser på hur män inom idrotten målas upp som hårda och tuffa medans kvinnor 

framställs mer emotionella och sköra. Vilket visar på en diskurs där männen ska kunna tåla att bli 

hårdare kritiserade medan journalister och experter snarare letar efter ursäkter och tycker mer synd 

om damerna, vilket går i linje med tidigare studier inom ämnet. 

 

När vi har tittat på artiklarna om Damkronorna kan vi konstatera att det har lagts fokus på det 

negativa med att åka ut redan i kvartsfinalen, men det har inte använts lika hårda ordalag som i 

texterna om Tre Kronor. Detta kan kopplas till gestaltningsteorin, där journalisterna väljer att lyfta 

fram olika aspekter av skeendet medan man väljer bort andra (Strömbäck, 2014). Ett exempel är 

hur Aftonbladet väljer att rubricera uttåget ur kvartsfinalen (se bilaga; artikel 2) med 

“Damkronorna föll tungt i OS-kvarten”, vilket känns betydligt mildare än att kalla det ett fiasko. 

Media tillägger även att damerna får strida för att inte bli OS sämsta lag, men inte heller här 

används något ord för uttåget. Herrarna å andra sidan lämnade turneringen i kvartsfinalen mot 

Tyskland men där använde sig medierna av ord som “fiasko” flera gånger. I Damkronornas texter 

används inget ord som är synonymt med ordet fiasko (Harris & Clayton, 2002). 

 

Intressant är också hur Aftonbladet i en av artiklarna om Damkronorna väljer att ha med ett citat 

från TV-experten Peter Forsberg i ingressen istället för någon av spelarna. Detta känns inte särskilt 

sannolikt om det hade handlat om Tre Kronor, där det i motsvarande artikel är två spelare som får 

ett varsitt citat och som där ställs till svars för hur stort nederlag det är. Ljunggren (2012) menar att 

detta beror på den kvinnliga underlägsenhet som finns jämfört med de manliga idrottarna och att 

det är därför även manliga experter får mer utrymme i Damkronornas texter än kvinnorna själva. 

Detta kan tyda på en diskurs där idrottande kvinnor inte riktigt tas på samma allvar i medierna som 

deras manliga motsvarigheter. Det går även att se kopplingar till hur experterna visar sin empati för 

Damkronornas nederlag på ett helt annat sätt än de hårda orden de använder mot Tre Kronors 

förlust. Något som kan kopplas till den tidigare forskningen om hur kvinnliga idrottare framställs 

på ett ömtåligt och skört sätt.(Duncan, 2006). 
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Överlag är texterna om Tre Kronor inriktade på hur stort misslyckande det faktiskt är att ha åkt ut 

redan i kvartsfinalen, medan texterna om Damkronorna i högre grad handlar om varför laget inte 

är tillräckligt bra för att vara med och utmana om medaljerna. Totalt används ordet fiasko hela 19 

gånger i texterna om Tre Kronor, medan det inte förekommer en enda gång i någon av artiklarna 

om Damkronorna. Det finns tydliga kopplingar till hur Harris & Clayton (2002) pratar om 

männens dominans inom sporten, samt det nationella intresset samt de höga kraven som ställs på 

de manliga spelarna till skillnad från de kvinnliga. Detta känns som ett tydligt exempel på hur de 

båda landslagen behandlas olika i nyhetsmedierna, då Tre Kronor får mycket hårdare kritik trots att 

det egentligen var oerhört små marginaler som avgjorde, medan Damkronorna i princip var 

chanslösa i sin kvartsfinal. Förväntningarna var visserligen inte lika stora gällande Damkronornas 

chanser att gå långt på förhand, och Tre Kronor har dessutom rönt större framgångar historiskt 

sett, men det blir ändå väldigt påtagligt hur damerna kommer undan med hedern i behåll i 

betydligt högre grad. Paralleller kan dras till den tidigare forskning vi har presenterat, där 

idrottande kvinnor ofta ses som sköra och ömtåliga, medan männen är tuffare och förväntas tåla 

hårdare kritik (Harris & Clayton, 2002). 

 

Tre Kronors texter har en mer beskrivande matchbild än Damkronornas, de innehåller överlag en 

bättre återgivning av matchen i sin helhet. Exempelvis gällande olika situationer som har påverkat 

matchen eller tydliga beskrivningar av hur ett mål har gått till. Häger (2015) menar att detta 

påverkas eftersom det allmänna intresset är mycker större kring Tre Kronor än Damkronorna och 

därför engageras inte lika mycket tid eller utrymme på Damkronornas texter. Deras texter hålls 

korta och fylls ut med namn på de spelare som gjort mål i matchen, men sällan är det återgivet hur 

själva målet gick till. Damkronornas texter innehåller även mer känslor vilket kan kopplas till det 

stora intresset som finns för Tre Kronor, respektive Damkronorna. I Dagens Nyheters text (se 

bilaga; artikel 10) beskrivs hur Tre Kronor blir arga när de förlorar och uttrycker sin ilska och 

frustration på ett fysiskt eller verbalt sätt. Harris och Clayton (2002) talar om hur män 

representeras som tuffa och bestämda medans kvinnor framställs som sköra och emotionella. Ett 

exempel på detta är Dagens Nyheters text där Viktor Fasths situation tas upp där han slagit sönder 

sin klubba i frustration efter matchen. I Damkronornas förlust mot Finland (se bilaga; artikel 3) 

beskrivs istället att Annas tårar trillar ner, att hon hellre hade velat packa väskan och åka hem än att 

spela om femte och sjätte plats men avslutar med att hon ska njuta av den sista matchen med sina 
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lagkamrater. Medierna beskriver de två könen på två väldigt olika sätt, en del går att förklara med 

medielogik och hur medierna porträtterar händelserna efter allmänt intresse Harris & Clayton 

(2002).   

 

4.3.1 Jämförelse mellan medierna 

Både Aftonbladet och Hockeysverige har använt sig enbart av manliga skribenter i de texter som vi 

har analyserat, endast Dagens Nyheter har en kvinnlig skribent. Malin Fransson, som den 

journalisten heter, skriver om både Tre Kronor och Damkronorna vilket ger ett stärkt förtroende 

att hon placerats där för sin kunnighet, snarare än om hon endast rapporterat om Damkronorna 

för att hon själv är kvinna. Det finns en tydlig prestige att skriva om Tre Kronor till skillnad från 

Damkronorna eftersom det nationella allmänintresset är så mycket större. Tidningarna säljer därför 

också fler lösnummer om de fyller sportdelen med Tre Kronor, medans Damkronorna snabbt 

bläddras förbi av många (Jarlbro, 2013). Eftersom Hockeysverige har väldigt få kvinnliga läsare kan 

det påverka hur mycket energi de lägger på att skriva om damhockey. 

 

Malin Fransson skrev alla fyra texter hämtade från Dagens Nyheter, något som blev resultatet av ett 

slumpmässigt urval. Det gav oss en intressant inblick där en kvinnlig journalist fick rapportera både 

de manliga och kvinnliga matcherna. Även i hennes texter får herrspelarna betydligt mer utrymme 

att komma till tals i artiklarna än damerna. Styckena är fyllda med citat från spelarnas syn på 

matchen, något vi bara ser ett fåtal av i Damkronornas texter. Där beskrivs snarare matchen lite 

kortfattat och avrundas med ett spelarcitat. Två väldigt olika tillvägagångssätt att återge en match 

på ifrån samma journalist, de skillnader som är påtagliga är de olika könen och klyftan av intresse 

från de svenska medborgarna. Ljunggrens (2012) tidigare forskning visar tydligt på hur kvinnornas 

roll inom sporten förminskas när det sätts i perspektiv till möjligheten att lyckas jämfört med de 

manliga idrottarna. Både idrottsmässigt men även inom mediala representationer, det blir därför 

ännu tydligare när en kvinnlig skribent lyfter fram manliga experter i damtexterna snarare än att 

framställa damspelarna själva.  

 

Dagens Nyheters text (se bilaga; artikel 3) om Damkronornas förlust mot Finland fokuserar mer på 

att måla upp en bild av matchen samt att skapa en dramaturgi. Hockeysverige och Aftonbladets 

lägger mer fokus på att återge olika sekvenser i matchen som varit avgörande men framför allt 
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genom att namnge de olika målskyttarna. Dagens Nyheter är även de som publicerar längst texter 

av de tre medierna, vilket blir ett resultat av att de lägger mer energi på att återge matchen än sina 

konkurrenter. Både Aftonbladet och Hockeysverige ger Damkronorna mindre utrymme men även 

Tre Kronor. Det är frånsett detta ingen större skillnad i hur mycket utrymme lagen får i tidningen, 

inom respektive tidning. Även fast Dagens Nyheter skriver längre texter än Aftonbladet och 

Hockeysverige, är det procentuellt jämt i hur mycket utrymme Damkronorna och Tre Kronor får i 

respektive medium. Eftersom allmänintresset är betydligt större för Tre Kronor än för 

Damkronorna är det heller inte konstigt att de får mer utrymme (Strömbäck, 2014).  

 

4.3.2 Spelarna framställs olika 

Det finns, som tidigare framgått, vissa skillnader i hur spelare i Damkronorna framställs i jämförelse 

med spelarna i Tre Kronor. Där är exemplet med jämförelsen mellan Viktor Fasth och Anna 

Borgqvist intressant, med tanke på att samma skribent från Dagens Nyheter står bakom båda dessa 

artiklar. Fasth porträtteras alltså på ett sätt som på sätt och vis ger sken av att han är tuff som slår 

sönder sin klubba i ilska efter förlusten och att han talar med “trött röst” och ger en känsla av 

tomhet vid intervjun, medan Borgqvist i princip står och gråter i den mixade zonen under 

intervjun. Det är mycket möjligt att det var exakt så spelarna förde sig, men frågan är varför det är 

så relevant att lyfta fram i artiklarna. Likheten mellan dem är att det var deras sista chans att lyckas i 

ett OS, vilket kan förklara varför skribenten valde att fokusera extra på dessa spelare och skildra 

deras känslor kring besvikelsen. Dessa olika porträtteringar kan mycket väl vara omedvetna val hos 

journalisten, men det tyder ändå på en diskurs där kvinnliga idrottare ses som mer emotionella och 

sköra medan männen kanske biter ihop och visar sina känslor genom frustration eller ilska (Harris 

& Clayton, 2002). 

 

Det är dock något för få kvinnliga spelare som ens får komma i till tals i texterna för att kunna göra 

en helt rättvis jämförelse. Vi ser inte särskilt stora skillnader i hur spelarna framställs när de 

exempelvis beskriver matchbilderna, utan det är just hur känslorna skildras som det finns vissa 

tendenser till att den gamla synen på idrottande kvinnor och män fortfarande hänger kvar, 

möjligtvis även i samhället överlag.  
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5. Diskussion  

I detta kapitel diskuterar vi de resultat som vi kommit fram och till och analyserat i vår 

undersökning, samt sätter det i perspektiv med hjälp av den tidigare forskning och teoretiska 

ramverk vi har redogjort för i kapitel 2. Vi har valt att dela upp kapitlet i olika underrubriker för att 

lättare kunna bena ut våra reflektioner på ett tydligt sätt. Dessa olika underrubriker handlar om 

skillnader i medieutrymme, språkbruk, ordval samt hur spelarna porträtteras i de olika medierna. 

 

5.1 Skillnader i medieutrymme 

Efter att ha läst och analyserat samtliga texter som har valts ut för den här studien har några 

intressanta iakttagelser gjorts. När det gäller de skillnader som finns mellan vilket utrymme Tre 

Kronor och Damkronorna har givits i de olika medierna går det att se tydliga mönster träda fram. 

Tre Kronors texter innehåller fler ord än motsvarande artiklar gällande Damkronorna, vilket kan 

förklaras med hjälp av dagordningsteorin och tidigare forskning kring genus som pekar på att 

damidrott inte får samma uppmärksamhet eller ses på samma sätt som herridrott (Strömbäck, 

2014; Weibull & Wadbring, 2014; Jarlbro, 2013). Den längsta texten om Tre Kronor innehåller 

över 700 ord (se bilaga 1; artikel 9) medan den längsta texten om Damkronorna innehåller ungefär 

200 ord färre (se bilaga 1; artikel 3). Allmänintresset kring Tre Kronor samt de tidigare 

genusforskningen visar hur herrspelarna prioriteras i media medans damspelarna får de utrymme 

och tillägnas de resurser som blir över (Ljunggren, 2012).   

 

Det som kanske sticker ut mest är att det inte är mer än en spelare i Damkronorna som uttalar sig i 

en och samma text, medan det i en av texterna om Tre Kronor är citat från fyra olika spelare. Något 

som tyder på det engagemang tidningarna lägger för att intervjua och lyfta fram spelare i 

Damkronorna gentemot Tre Kronor. Givetvis kan vårt urval ha påverkat detta utfall, men det är 

även ganska tydligt genomgående att männen får fler citat i texterna. I en av Hockeysveriges texter 

om Damkronorna används exempelvis endast ett citat, medan det i Aftonbladets text angående 

förlusten mot Japan bara är ett uttalande från en expert som återfinns på två ställen (Ljunggren, 

2012).  
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Intressant är också det faktum att de manliga experterna nästan får lika mycket utrymme i vissa av 

texterna om Damkronorna som spelarna själva får, vilket visar att det finns tydliga maktstrukturer i 

rapporteringen. Resultatet speglar det som Häger (2015) tidigare pratat om gällande klyftan i 

medieutrymme som de kvinnliga och manliga spelarna får beroende på sitt kön. Inte i en enda av 

texterna om Tre Kronor är det någon kvinna som uttalar sig, medan det endast är Dagens Nyheter 

som har en kvinnlig skribent bakom de publicerade artiklarna. Ofta väljer journalister redan 

bekanta personer som experter, för att gå på “säkra kort” snarare än att ta risker, vilket kan förklara 

detta (Jarlbro, 2013). Även om det finns kvinnliga experter som skulle uttala sig på minst lika bra 

sätt väljer nyhetsmedierna alltså manliga experter för att de anses ha ett högre förtroende 

(Ljunggren, 2012). Kim Martin Hassen är den enda kvinnliga experten som sitter med i 

OS-studion samt får chansen att uttala sig i Damkronornas texter. När det dessutom handlar om 

Tre Kronor, som är ett av våra mest folkkära landslag och följs av en stor del av befolkningen, blir 

det ännu känsligare och därmed svårare att ta risker. Bilden av ishockey som en sport där manliga 

könsnormer styr blir dock starkare genom detta resultat, som alltså visar på en diskurs där männen 

både får och tar mer plats vid bevakningen. Vi kunde visserligen inte hitta så många tydliga ordval 

som pekar på sexism eller en underordning för Damkronorna, men sättet de porträtteras på 

gentemot männen visar ändå på att det finns ett helt annat intresse kring att bevaka Tre Kronor, då 

det generellt sett har lagts betydligt större resurser på att skriva om herrlandslaget. 

 

När det gäller Hockeysverige kanske detta inte är särskilt överraskande, med tanke på att endast åtta 

procent av deras läsare är just kvinnor, men det visar ändå på tendenser till att en viss 

nedvärderande syn på tjejer som utövar ishockey fortfarande finns. Detta kan konstateras genom 

det faktum att de till exempel inte har fått slutresultatet rätt i en av texterna, vilket i och för sig 

skulle kunna ses som ett enkelt slarvfel, men hade förmodligen inte skett i en liknande text om Tre 

Kronor när det trots allt rör sig om OS.  

 

Det är endast Dagens Nyheter som valt att ta med något citat från spelarna i Damkronorna efter 

2-1 förlusten mot Japan. Aftonbladet nöjer sig med två citat från expertkommentatorn Kim 

Martin Hasson medan Hockeysverige inte har med några citat alls. Väldigt konstigt med tanke på 

att Damkronorna fortfarande spelade en viktig placeringsmatch, även om de redan hade åkt ur 

medaljracet. Hockeysveriges text är knappt 150 ord och beskriver inte jättemycket av matchbilden, 
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endast två korta stycken där målskyttarna presenteras samt lite information om Finlandsförlusten 

och den nästkommande matchen mot Korea. Att Aftonbladet och Hockeysverige inte gav 

damspelarna en chans att uttrycka sina känslor eller åsikter efter matchen är väldigt loj journalistik 

och visar på bristande engagemang. Det visar på tendenser som präglat idrotten i generationer, där 

herridrotten får betydligt mer medialt utrymme tack vare det nationella intresset samt den höga 

kvaliteten på spelarna (Ljunggren, 2012). 

5.2 Skillnader i språkbruk 

Det finns en hel del tydliga skillnader i de framställningar och ordval som har gjorts, både i 

jämförelsen mellan artiklarna om Damkronorna och Tre kronor, men också i jämförelse mellan de 

olika medierna. Samtliga medier går betydligt hårdare mot männen efter deras nederlag, där vi har 

konstaterat ordet fiasko har använts ett flertal gånger. Känslan är att skribenterna där vill förmedla 

en bild av att det är helt oacceptabelt att förlora i en jämn match mot Tyskland, medan 

Damkronornas storförlust mot Finland är ett förväntat nederlag.  

 

Det finns flera skillnader i hur de tre medierna väljer att representera de två lagen. Tonen är överlag 

likvärdig mellan medierna själva i hur de framställer lagen men det finns dock skillnader i hur de 

skriver beroende på kön. De texter där Tre Kronor varit i fokus har en mer kritisk och rak ton, de 

kallar det till och med för ett fiasko när laget åker ur OS. Fiasko kanske det var också när man tittar 

på vilka krav Tre Kronor har på sig inför en turnering, alltid tippade att komma till semifinal, 

annars är det en underprestation. Damkronorna å andra sidan har liknande krav att prestera i 

turneringen, även om de tidigare framgångarna inte varit lika stora som herrarnas. Damkronorna 

rankas samtidigt inte till de fyra bästa nationerna, något som Tre Kronor gör. Det går även att se 

klyftan mellan de två lagen när det kommer till allmänt intresse, där Damkronorna får kämpa för 

att få publik och intäkter. Så det finns belägg att vara mer kritiska till Tre Kronors framgångar och 

kalla uttåget ur OS för ett fiasko, men den intressanta frågan är varför medierna inte kallar 

Damkronornas OS-resa för ett fiasko. Medierna gestaltar det sätt vi kommer att tala om matchen i 

efterhand, där våra egna och de åsikterna som vi snappat upp i tidningen yttras. Kanske är det ett 

sådan klimat medierna eller samhället i stort vill ha kring hockeykillar, att det ska vara högt i tak och 

raka ord. Damkronorna behövde inte utstå några direkta påhopp, utan skyddades snarare och fick 

förståelse från expertkommentatorerna i media. Peter Forsberg, Håkan Loob och Kim Martin 
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Hasson beskyddar vid flera tillfällen Damkronorna och säger att man inte ska klandra tjejerna, att 

de hade otur och inte degradera deras insats. Intressant att männen ställer sig bakom och beskyddar 

damlaget, men det beror förmodligen på att de inte vill ta risken att vara för hårda eller att 

kommentaren får ett bakslag. Det går tyvärr inte jämföra skillnaden i hur experterna uttalar sig mot 

Tre Kronor eftersom medierna inte låtit experterna komma till tals utan la fokus på spelarnas egen 

syn (Pedersen, 2017).   

 

Herrarnas texter bygger nästan genomgående på citat från spelare och experter. Språket i texterna 

blir därför lite olika eftersom herrarnas texter oftast består av en kommentar, medan 

Damkronornas texter består av en återgivning av matchbilden med ett enstaka citat här och där. 

Det förekommer även en del svordomar eller grövre språk i Tre Kronors texter, inte från 

journalisterna själva utan citat från känslosamma spelarintervjuer efter förlustmatchen. Grövre 

språk som “det känns för jävligt” och “det gick åt helvete idag” är något som inte alls lyfts fram i 

Damkronornas texter, istället används Pernilla Winbergs citat (se bilaga; artikel 4) “det är ganska 

tungt” efter 7-2-förlusten mot Finland. Även efter 2-1 förlusten mot Japan fanns det inga starka 

aggressioner från damspelarna utan endast sorg och besvikelse, ännu ett sätt att visa upp de 

emotionella och sköra tjejerna (Harris & Clayton, 2002). Den mediala skillnaden i språkbruket 

mellan damer och herrar visar på liknande tendenser i hur vi uppfostrat tjejer och killar i flera 

generationer, men som blir mer och mer ifrågasatt. De skillnader som görs mellan män och kvinnor 

är det som skapat den dubbelsidighet som finns inom idrotten (Ljunggren, 2012).   

5.3 Avslutande diskussion 

Även om det, som tidigare nämnts, kan ha med vissa särskilda omständigheter att göra är det ändå 

intressant hur vissa aspekter av rapporteringen av de båda landslagen visar på tydliga skillnader. Att 

medierna inte skriver en mer kritisk text om att Damkronorna slutade näst sist i en OS-turnering 

ser vi som ganska förvånande, med tanke på att ordet fiasko används så flitigt om Tre Kronors 

uttåg i kvartsfinalen. Medierna målar alltså upp en bild av att Damkronorna i princip var uträknade 

redan på förhand, och man får nästan känslan av att det snarare är synd om dem. När det gäller Tre 

Kronor finns det ett större allmänintresse hos befolkningen, och det finns mera pengar, prestige 

och historiska värden att ta hänsyn till.  
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Som vi tidigare har nämnt så skiljer det sig enormt mycket vad gäller förutsättningar de olika 

landslagen har att jobba med, vilket gör att jämförelsen kanske inte alltid kan ses som rättvis. Men 

det är intressant att se hur medierna väljer att gestalta på så olika sätt, med tanke på att 

jämställdhetsfrågan inom idrott är så ständigt aktuell. Kan det vara så att medierna medvetet var 

mildare tonen mot Damkronorna för att inte göra det ännu tuffare för ett landslag i hård medvind, 

eller var det helt omedvetet? Vi väljer att tolka som att förväntningarna helt enkelt var för låga för 

att medierna ens skulle bry sig om att kritisera Damkronornas misslyckande, medan Tre Kronor 

alltid förväntas vara med och slåss om medaljerna i större mästerskap. Det finns därför mer spelrum 

att kritisera Tre Kronor eftersom allmänheten ser herrlaget som det landslag som betyder något, 

medans Damkronorna inte får lika mycket uppmärksamhet.  
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6. Slutsatser och framtida forskning 

I kapitlet presenteras och redogörs för vilka resultat vi har kommit fram till genom att svara på 

studiens forskningsfrågor. Vidare följer en redogörelse för vilka nya insikter studien har bidragit till 

och hur det eventuellt kan tas vidare i framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att ta reda på om det finns några skillnader i hur olika nyhetsmedier 

framställer Tre Kronor och Damkronorna vid ett sportsligt nederlag av likartad karaktär. Detta för 

att få en ökad förståelse kring hur massmedia behandlar kvinnliga ishockeyspelare i jämförelse med 

de manliga. 

 

6.1.1 Vad lägger de olika medierna fokus på vid rapporteringen av damhockey 
respektive herrhockey? 

Resultatet visar att medierna i högre grad lyfter fram hur stort misslyckandet är att ha åkt ut i 

kvartsfinalen i Tre Kronors fall om man jämför med Damkronorna, där det istället letas efter 

förklaringar över varför Sverige inte räcker till mot de bättre nationerna. Samtliga medier beskriver 

hur matcherna har sett ut, men Dagens Nyheter skiljer ut sig något genom att vara mer detaljerade i 

sin gestaltning och har således byggt upp större dramaturgi. Hockeysverige är det enda mediet som 

inte var på plats och bevakade evenemanget, vilket förmodligen har påverkat deras utformning av 

texterna, med väldigt få citat och större fokus på att beskriva kontexten kring förlusterna. 

6.1.2 Finns det skillnader i hur mycket utrymme damerna får i texterna jämfört 
med herrarna? 

Det är betydligt fler spelare i herrlandslaget som får egna uttalanden i texterna än vad som är fallet 

för spelarna i damlandslaget, visar resultaten i denna studie. Texterna om Tre Kronor är dessutom 

generellt sett längre sett till antal ord och innehåller betydligt fler citat från spelarna trots att det rör 

sig om likartade omständigheter. Ett resultat som stärker bilden av att damhockey prioriteras bort i 

nyhetsmedia, som tidigare forskning också har visat. 
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6.1.3 Porträtteras damspelarna annorlunda jämfört med herrarna i de olika 
nyhetsmedierna? 

Resultaten visar på att det finns tendenser till att spelarna i Damkronorna målas ut som offer i 

högre grad än spelarna i Tre Kronor i texterna, och att de dessutom ses som emotionella och sköra 

medan männen framställs som tuffa och mer sammanbitna enligt vår tolkning. Detta går i linje 

med vad tidigare studier har visat kring hur kvinnliga idrottare framställs i jämförelse med manliga i 

nyhetsmedier. 

6.1.4 Hur ser språkbruket ut i texterna om Damkronorna respektive Tre 
Kronor? 

Överlag används en hårdare ton gällande ordval i texterna om Tre Kronor i jämförelse med 

Damkronorna. Det förekommer exempelvis svordomar från herrspelarna och tonen är mer kritisk 

mot herrlandslaget. Ordet fiasko har till exempel använts 19 gånger i de texter vi har analyserat om 

Tre Kronor, medan något liknande uttryck inte har använts en enda gång i texterna om 

Damkronorna trots det faktum att de slutade näst sist av samtliga lag. 

6.2 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att forska vidare inom området med tanke på att jämställdhetsfrågor inom 

sportsammanhang är något som är väldigt aktuellt just nu. Ska det vara skillnad i hur vi kritiserar 

manliga och kvinnliga idrottare, och i sådana fall: ska tonen bli hårdare mot kvinnliga idrottare eller 

lättare mot manliga idrottare? Eftersom vi i denna studie genomförde en kvalitativ innehållsanalys 

där ett litet antal artiklar analyserades skulle en möjlighet vara att forska vidare i ämnet genom att 

använda en kvantitativ innehållsanalys, för att på så sätt kunna se ännu tydligare mönster gällande 

exempelvis positiva och negativa ord i texterna. Det hade även varit intressant att forska vidare 

inom hur maskulinitet och femininitet påverkar vilket språkbruk medierna använder för att skildra 

de olika sporthändelser där män eller kvinnor är i fokus. Eftersom vi ser en skillnad i vår 

undersökning mellan hur mycket utrymme medierna ger de olika lagen hade det varit intressant att 

titta på varför språkbruket påverkas när de skriver om herr- och dam-idrottare.   
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7. Implikationer för samhället och yrkeslivet  

I det här kapitlet presenteras vilken relevans och påverkan vår studie har på samhälle och yrkesliv.  

 

Våra förhoppningar är att vår studie bidrar till en ökad förståelse i samhället för de klyftor som 

fortfarande finns mellan hur medier porträtterar Damkronorna och Tre Kronor. Även om den inte 

löser ett forskningsproblem hoppas vi att den kan ligga till grund för vidare forskning inom idrott 

och jämställdhet. Det är ständigt nya tjejer och killar som drömmer om att bli idrottsstjärnor, men 

som behandlas som två olika arter. Den här studien ligger till stor relevans för samhälle och yrkesliv 

eftersom den visar på flera tendenser av machokultur inom herridrotten medans damidrotten 

nästan känns förbisedd många gånger. Om herrspelarna svär i media kommer de unga 

hockeykillarna sannolikt anamma det beteendet och bära vidare en hård och tuff attityd inom 

sporten. Något som svensk hockey försökt att få bort under de senaste åren för att skapa en bättre 

arbetsmiljö. Samtidigt ligger ansvaret hos medierna hur och vilka som som får komma till tals i 

nyhetsmediet. Genom att fortsätta skriva långa texter där herrspelare får mest fokus och 

damspelarna knappt får komma till tals eller ge sin bild av matchen skapar djupare klyftor mellan 

könen. Något som blir allt mer omodernt, med tanke på hur viktigt jämställdhet blivit de senaste 

åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 



 

Referenser 

Aftonbladet. (2016). Aftonbladet-Om Aftonbladet. Hämtat 2019-12-10, från: 

https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet 

Altheide, D., Snow, R. (1991). Media worlds in the postjournalism era. New York: Aldine de 

Gruyter. 

Andersson, S. (2014). Om positivism och hermeneutik. Lund. Studentlitteratur AB.  

 

Bandy, S. J. (2014). Gender and sports studies: an historical perspective. Movement & Sport 

Sciences-Science & Motricité, (86), 15-27. 

 

Boréus, K & Bergström, G. (2018). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text 

och diskursanalys. Lund. Studentlitteratur AB. 

Dagens analys. (2016). Sveriges största tidningar på nätet. Hämtad 2019-12-10, från: 

https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/ 

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of 

communication, 43(4), 51-58. 

 

Fejes, A. Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys (2 uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Harris, J., & Clayton, B. (2002). Femininity, masculinity, physicality and the English Tabloid Press 

the case of Anna Kournikova. International Review for the Sociology of Sport, 37(3-4), 397–413. 

 

Hockeysverige. (2015, 24 november). Hockeysverige tar upp kampen med kvällstidningarna. 

Hockeysverige. Hämtad 2019-12-11, från 

https://www.hockeysverige.se/2015/11/24/hockeysverige-tar-upp-kampen-med-kvallstidningarna 

 

Häger, B. (2014). Reporter. En grundbok i journalistik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

55 

https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet
https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/
https://www.hockeysverige.se/2015/11/24/hockeysverige-tar-upp-kampen-med-kvallstidningarna


 

International Ice Hockey Federation. (2018). Pyeongchang 2018. Hämtad 2019-12-04, från 

http://pyeongchang2018.iihf.hockey/pyeongchang-2018/ 

 

International Ice Hockey Federation. (2019). World Ranking. Hämtad 2019-12-04, från 

https://www.iihf.com/en/worldranking 

 

Jarlbro, G. (2013). Genusmedveten journalistik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, B. (2008). Vid nyhetsdesken: En studie av nyhetsvärdering vid svenska 

nyhetsredaktioner. Demokratiinstitutet. 

 

Kantar Sifo. (2019). Rapporter & undersökningar. Orvesto Konsument 2019:2. Hämtad 

2019-12-18, från https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/orvesto-konsument-20192 

 

Ljunggren, J. (2012). Underordning, frigörelse eller bådeoch? Om idrottens roll i genussystemet, 

en forskningsöversikt. Scandia, 78(2). 

 

Ocast. (2019). Målgrupp hos Hockeysverige.se. Hämtad 2019-12-18, från 

https://ocast.com/sv-se/brands/hockeysverige-se-149/audience 

 

Rowe, D. (1999). Sport, culture and the media. Buckingham: Open university press. 

 

Rowe, D. (2007). Sports journalism: Still thetoy department'of the news media?. Journalism, 8(4), 

385-405. 

   

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 

Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Svenska Ishockeyförbundet. (2019). Damishockey: historik. Hämtad 2019-12-04, från 

https://www.swehockey.se/Landslag/Historik/Damishockey/ 

 

56 

http://pyeongchang2018.iihf.hockey/pyeongchang-2018/
https://www.iihf.com/en/worldranking
https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/orvesto-konsument-20192
https://ocast.com/sv-se/brands/hockeysverige-se-149/audience
https://www.swehockey.se/Landslag/Historik/Damishockey/


 

Svenska Ishockeyförbundet. (2019). Historik: Tre Kronor. Hämtad 2019-12-04, från 

https://www.swehockey.se/Landslag/Historik/TreKronor/ 

 

Trolan, E. J. (2013). The impact of the media on gender inequality within sport. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 91, 215-227. 

Wadbring, I., Weibull, L. (2014). Massmedier. Nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet (11 uppl.). Ekerlids förlag: Stockholm. 

Vincent, J., Crossman, J., & others. (2012). “Patriots at Play”: Analysis of Newspaper Coverage of 

the Gold Medal Contenders in Men’s and Women’s Ice Hockey at the 2010 Winter Olympic 

Games. International Journal of Sport Communication, 5(1), 87–108. 

Østbye, H. Knapskog, K. Helland, K. Larsen, L. (2004). Metodbok för medievetenskap. Liber. 

Malmö.   

 

  

57 

https://www.swehockey.se/Landslag/Historik/TreKronor/


 

Bilagor 

Bilaga 1 - Empiriskt material 

 

Artikel 1 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/KvLOp6/damkronorna-foll-tungt-i-os

-kvarten 

 

Artikel 2 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/qnO2Gm/chockforlust-for-damkrono

rna--kan-bli-sist-i-os 

 

Artikel 3 

https://www.dn.se/sport/ishockey/finland-utklassade-damkronorna-i-os-kvartsfinalen/ 

 

Artikel 4 

https://www.dn.se/sport/ishockey/damkronornas-fall-fortsatter-forlust-mot-japan/ 

 

Artikel 5 

https://www.hockeysverige.se/2018/02/17/damkronorna-ut-i-kvartsfinalen 

 

Artikel 6 

https://www.hockeysverige.se/2018/02/18/damkronorna-foll-igen-far-spela-om-att-int

e-bli-os-samsta-lag 

 

Artikel 7 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/a24lmE/os-fiaskot-fullbordat--tre-kro

nor-utslagna 

 

Artikel 8 

58 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/KvLOp6/damkronorna-foll-tungt-i-os-kvarten
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/KvLOp6/damkronorna-foll-tungt-i-os-kvarten
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/qnO2Gm/chockforlust-for-damkronorna--kan-bli-sist-i-os
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/qnO2Gm/chockforlust-for-damkronorna--kan-bli-sist-i-os
https://www.dn.se/sport/ishockey/finland-utklassade-damkronorna-i-os-kvartsfinalen/
https://www.dn.se/sport/ishockey/damkronornas-fall-fortsatter-forlust-mot-japan/
https://www.hockeysverige.se/2018/02/17/damkronorna-ut-i-kvartsfinalen
https://www.hockeysverige.se/2018/02/18/damkronorna-foll-igen-far-spela-om-att-inte-bli-os-samsta-lag
https://www.hockeysverige.se/2018/02/18/damkronorna-foll-igen-far-spela-om-att-inte-bli-os-samsta-lag
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/a24lmE/os-fiaskot-fullbordat--tre-kronor-utslagna
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/a24lmE/os-fiaskot-fullbordat--tre-kronor-utslagna


 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/oR73oR/tyskland-chockade-tre-kron

or-pa-29--sekunder 

 

Artikel 9 

https://www.dn.se/sport/ishockey/fiaskot-tre-kronor-utslagna-av-tyskland/ 

 

Artikel 10 

https://www.dn.se/sport/ishockey/ilsken-fasth-slog-sonder-klubban-efter-forlusten/ 

 

Artikel 11 

https://www.hockeysverige.se/2018/02/21/tre-kronor-utslaget-i-kvartsfinalen 

 

Artikel 12 

https://www.hockeysverige.se/2018/02/22/hampus-lindholm-om-os-det-ar-alltid-fiask

o 

59 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/oR73oR/tyskland-chockade-tre-kronor-pa-29--sekunder
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/oR73oR/tyskland-chockade-tre-kronor-pa-29--sekunder
https://www.dn.se/sport/ishockey/fiaskot-tre-kronor-utslagna-av-tyskland/
https://www.dn.se/sport/ishockey/ilsken-fasth-slog-sonder-klubban-efter-forlusten/
https://www.hockeysverige.se/2018/02/21/tre-kronor-utslaget-i-kvartsfinalen
https://www.hockeysverige.se/2018/02/22/hampus-lindholm-om-os-det-ar-alltid-fiasko
https://www.hockeysverige.se/2018/02/22/hampus-lindholm-om-os-det-ar-alltid-fiasko

