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Abstrakt 

I World Economic Forums årliga världsranking återfanns Sverige på plats nummer fem i 

jämställdhetsfrågan. Detta tydliggör samt legitimerar att Sverige är ett land som onekligen 

prioriterar frågan väldigt högt. Men trots det faktum, kvarstår det fortfarande tydligt att 

arbetet fortskrider långsamt samt att politiska visioner inte har full makt över huruvida 

arbetets utveckling går. Den här uppsatsen handlar sedermera om att granska jämställdheten 

som rådde mellan män och kvinnor under olympiska spelen i Pyeongchang 2018 med ett 

fokus på idrotten ishockey. Ishockey som i allra högsta grad är en mansdominerad sport och 

skapar en stor sannolikhet för mycket relevant material. Men framförallt en tydlig bild om 

hur män och kvinnor behandlas olika. Både inom sporten såsom ekonomiskt, men också 

medialt. Detta med mål av att granska hur den rådande diskursen inom ishockey ser ut samt 

att skapa en förståelse över vad som behövs göras. 

Nyckelord: Genus, Genussystem, Genusslentrian, Genus inom idrotten, OS 2018, 

Pyeongchang 

Abstract 

Sweden was in World Economic Forums yearly world ranking found as fifth in terms of 

equality between the genders. This makes it clear and legitimate to say that Sweden is a 

country, that undeniably prioritizes the topic very highly. But it is also clear that the progress 

in terms of equality is developing very slowly and that political visions do not have all the 

power over the the movement. This assignment will illustrate the equality between men and 

women in the olympic games of Pyongchang 2018 with a focus on ice hockey. Ice hockey, a 

sport that is dominated by men, will with a high probability illustrate the diffrences between 

the genders. Not only the diffrences in terms of economic conditions, but also in terms of 

medial coverage. The vision for this assignment is therefore to illusrate the current discourse 

within Ice hockey and to create a better understand of the things that needs to be done, in 

order to create a more equal arena. 

  
Key words: Genus, Olympics, Gender roles, Genus in sports 
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1. Inledning 
  
Sverige kallas ofta för ett av världens mest jämställda länder. När World Economic Forum 

(2017)genomförde sin årliga ranking återfanns Sverige på femte plats på just nämnda 

ranking. En beundransvärd placering på alla sätt och vis. Stefan Löfven fastslog dessutom i 

sin regeringsförklaring att han basar över världens första feministiska regering. I 

regeringsförklaringen går det att läsa följande: 

  Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och 
en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet är också en del av lösningen på de utmaningar som 
samhället står inför, och en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle - för rättvisa och ekonomisk 
utveckling. Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är 
jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del. (Regeringen, 2014) 

  
Trots det faktum att Sverige styrs av en regering av feministisk karaktär kvarstår det tydligt 

att jämställdhetsarbetet går långsamt framåt. Vid åter hänvisad referering till World 

Econonic Forum och dess ranking så har Sverige faktiskt tappat en position från förra året. 

Den positionen har övertagits av Rwanda. Alltså är det möjligt att se hur liknande 

utveckling råder i andra skikten av samhället utöver politik. Det är ett faktum trots att 

jämställdhetsministrar har funnits i Sverige sedan 1954. 

Ett område som ofta får kritik för sitt bristfälliga jämställdhetsarbete är idrotten och idrottens 

journalistik. Medan manliga fotbollsspelare behandlas och bevakas som de superstjärnor de 

är får kvinnornas motsvarigheter i stor utsträckning hålla till på bakgården. Både vad gäller 

deras faktiska förutsättningar, och den bevakning de får i medierna. Under ett par veckor 

vartannat år är det emellertid annorlunda. Då blir annars anonyma curlingspelare en nationell 

angelägenhet. Kvinnor och män behandlas mer likt och deras medaljer värderas mer eller 

mindre lika högt hos svenska folket. Det är under de olympiska spelen. Normalt sett 

nedvärderas dock kvinnornas idrottsprestationer (Kane & Greendorfer, 1994). 

I Sverige dröjde det långt efter Riksidrottsförbundets skapande tills dess att de var beredda att 

diskutera kvinnornas inträde (Jönsson, 2009). Det finns idag 67 olika specialförbund under 

RF:s paraply. Bara nio av de 67 specialförbunden har kvinnlig majoritet. Kvinnodominansen 

är störst i ridsport, konståkning och gymnastik. Tre sporter som typiskt sett är feminint 
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kodade. Lägst andel kvinnor finns, inte helt oväntat, i ishockey, amerikansk fotboll och 

styrkelyft. (Jönsson, 2009). Dessa tre sporter är kraftfulla och således mer maskulint kodade. 

Kvinnliga ishockeyspelare kan också få finna sig i att förutsättas vara homosexuella bara på 

grund av sitt val av idrott. När de traditionella könsrollerna och könsgränserna överskrids 

utmanas normer, vilket inte sällan väcker misstankar om sexuellt avvikande (Larsson, 2003). 

Några sådana värderingar eller utgångspunkter finns det naturligtvis inte när det är den 

manliga ishockeyn som avses. I och med att ishockey är en maskulint kodad sport, mer om 

det senare, är ishockeyn således en av de idrotter som allra hårdast gör skillnad i grunden när 

det handlar om diskrepansen mellan de två biologiska könen. Att riskera att ses som 

homosexuell är dessutom ett mycket hårt slag för kvinnliga idrottare. De kan ses som dåliga 

förebilder då de inte förstärker den feminina sidan som ofta krävs av kvinnliga idrottare. De 

riskerar i och med det att exempelvis få sämre sponsoravtal (Griffin, 2002) som i sin tur 

kommer försämra deras möjligheter att kunna utöva och utvecklas i sin sport. Griffin menar 

också att homosexualitet inom kvinnosport kan delas in i sex olika kategorier:  

Tystnad, förnekelse, förlåtelse, promotion av en heterosexuell image, attacker på lesbiska, 

samt preferenser på manliga coacher. Av dem är det tystnaden som är den allra starkaste 

kategorin. Ett exempel på tystnadens kraft är den ikoniska tennisspelaren Billie Jean-King 

som var en tydlig feministisk kämpe - men som höll sitt homosexuella förhållande hemligt 

för att på så sätt undvika att förlora sin status som tennisvärldens största stjärna.  

Risken med att våga ta ställning för feminism och i samband med det visa sitt stöd för att 

idrotten ska bli mer jämställd, och att den manliga hegemonin på sikt ska utplånas, är att 

kvinnorna då kan hamna i facket av att ses som homosexuella. Griffin (2002) skriver att alla 

som talar om sexism, som inte lever med män, och som väljer en manlig karriär är lesbiska. 

Billie Jean King har också använts som ett exempel på beviset för att kvinnliga idrottsstjärnor 

aldrig uppnår lika hög status som sina manliga motsvarigheter. Idrottshistorikern Johnny 

Wijk skrev år 2013 i Kvinnor som utmanar män: Om elitidrottskvinnor som idrottsproffs, 

medieobjekt och celebriteter, samt om uppståndelsen kring idrottsliga ”könskamper” utifrån 

exemplen Billie Jean King och Annika Sörenstam att det krävdes att såväl Jean King som 

Sörenstam valde att tävla mot män för att de skulle få den massmediala uppmärksamhet de 

var värda i relation till deras idrottsliga prestationer. Tolvhed (2004) skriver också att 

kvinnors idrottsprestationer inte har tillskrivits samma värde och inte heller traderats och 

!4



hållits vid liv på samma sätt som vissa manliga ”legendarers” insatser. Nora-Anna, Sally 

Bauer, Ewy Rosenqvist och Toini Gustafsson är betydligt mindre ihågkomna och omskrivna 

än exempelvis Gunnar Nordahl, Sixten Jernberg, Ingemar Stenmark och Björn Borg, menar 

hon. 

I många idrotter fokuseras det mycket på idrottsutövarnas utseende och kroppar. Kvinnorna 

bedöms och konstrureras ofta utifrån en bild att de ska vara kvinnor i första hand (Tolvhed, 

2004) medan svett, andfåddhet och muskler har uppfattats som själva antitesen till idealiserad 

kvinnlighet. En som fick uppleva just chockrubriker på grund av sin kropp är den norska 

skidlegendaren Marit Björgen, som i vintras blev tidernas mest framgångsrika vinterolympier 

och som efter det lade av med skidåkningen (Aftonbladet, 2018-04-06). Hon blev mycket 

uppmärksammad efter att en bild med hennes spända biceps lades ut i samband med en 

idrottsgala i Norge där hon hade fått ta emot ett pris. Fokuset i världen och på sociala medier 

hamnade inte på priset utan på hennes ‘groteska’ utseende (Aftonbladet, 2012-01-08). 

Världsrekordhållaren på 100 och 200 meter på damsidan, Florence Griffith-Joyner, sågs som 

ett hot mot manliga överlägsenheten med sina enorma muskler. Men hon vägde upp sin 

manlighet och sin maskulinitet genom en feminin sida med spektakulära outfits, stort hår och 

lång naglar (Dworkin & Messner, 2002). Kopplingen kan även göras till ishockeyn är att 

damerna förväntas vara fysiska på isen men feminina utanför (Theberge, 2002). 

När du tittar på en ishockeymatch går det emellertid inte att göra det fokuset på utövarnas 

kroppar i och med hela kroppen, inklusive ansiktet, är täckt i skydd. Det kan också vara en 

anledning till varför kvinnorna uppfattas som manliga och i många fall homosexuella. De är 

helt enkelt inte tillräckligt graciösa. I sportsammanhang är det de atleter som bäst lyckas 

uppvisa ett feminint beteende i kombination med idrottsliga framgångar som drar till sig 

sponsorer och medial uppmärksamhet (Hirdman, 2015 & Griffin, 2002).  

Den tidigare nämnda Helena Tolvhed lyfter i sin bok På damsidan: femininitet, motstånd och 

makt i svensk idrott 1920-1990 fram flera exempel på hur genusslentrianen omedvetet letar 

sig in i den svenska och den internationella idrottsmediabevakningen även under den senaste 

femårsperioden. 

 
När Zlatan Ibrahimovic i början av september 2014 gjorde sitt femtionde mål i landslaget blev han 

enligt sportsidorna på svt.se ”bästa svenska målskytt genom tiderna. Att den fotbollsspelare som gjort 
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allra flest mål i blågul tröja vid detta tillfälle hette Hanna Ljungberg, med hela 72 mål under sin karriär, 

glömdes bort i sammanhanget. Något liknande skedde då Andy Murray stod som segrare i Wimbledon 

2013 och brittiska medier segerrusigt utropade att han var den första britten att vinna Wimbledon på 77 

år - trots att inte mindre än fyra brittiska kvinnor tagit hem titeln under samma tidsperiod. (s.17) 

Samtidigt ska de som sänder mästerskapen eller andra idrottsevenemang via TV vara där i 

stunden. Det går inte att ställa samma journalistiska krav på dem som det går att göra på de 

som bevakar via skrivande journalistik exempelvis. Det handlar om att kunna förmedla det 

som händer där och då. I boken Effektiv visuell kommunikation (Bergström, 2009) går det 

bland annat att läsa om ”Guds Hand”, ett mål gjort av fotbollslegendaren Diego Maradona, 

som ingen upptäckte i realtid utan först i efterhand. Även den typen av frågor och problem 

måste behandlas av de som bevakar direkt. De dramatiska punkterna och de oväntade 

händelserna. 

Under OS 2010 skrev Sportbladets Lasse Anrell en krönika om skidskytten Helena Jonsson. 

Hon refererades till som Helena under ett par tillfällen i texten, likt Mona Sahlin ofta bara blir 

till en Mona i den politiska rapporteringen. Helena Jonssons manliga motsvarighet, Björn 

Ferry, skrevs däremot som Björn Ferry eller bara Ferry i Anrells texter under OS-veckorna. 

Parallellen går där att göras till att Stefan Löfven alltid är Stefan Löfven eller bara Löfven i 

den politiska rapporteringen och näst intill aldrig portioneras ned till att bara vara en Stefan. 

Det fanns med andra ord en liten, om än tydlig, skillnad i sättet han valde att angripa de båda 

svenska idrottarna. Detta trots att de höll på med samma sak och att ingen av dem normalt 

sett bara hänvisas till som sitt förnamn. De kan alltså härledas till att kvinnans, i det nämnda 

fallet Helena Jonsson, status var något lägre än mannens som i det här fallet var Björn Ferry. 

Att bara tala om någons förnamn kan vara en härskarteknik med syfte att sänka den nämnda 

personens status. 

Det ställs idag större krav på idrottsklubbar och på de som bevakar idrotten på ett sätt det inte 

gjorts tidigare. Exempelvis valde den allsvenska fotbollsklubben IF Brommapojkarna att på 

sitt senaste årsmöte gå till omröstning för om klubben skulle byta namn till att bara heta IF 

BP (som är det namn som ofta används i folkmun) i och med att klubben nu också har flick- 

och damsektioner och att många därför inte kände igen sig i namnet. De är till och med 
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världens största förening just på flicksidan (Metro, 2017). Förslaget röstades dock ner. 

(Brommapojkarna, 2018) 

Ishockeyn, som vi kommer undersöka, gör en tydlig skillnad redan vid herrlandslagets 

respektive damlandslagets smeknamn. Herrarna går under det för Sverige tydliga begreppet 

Tre Kronor medan damernas motsvarighet kallas för Damkronorna. Redan där sker en tydlig 

värderingsskillnad. Damerna har inte en tillräckligt hög status för att få likställas med 

herrarna. Det kan förstås härledas till att ishockey alltjämt är en relativt ny sport på 

damsidan. Damkronorna spelade sin första landskamp först i april 1987 (Svenska 

Ishockeyförbundet). 

Under OS 2006 vann herrlandslaget Tre Kronor guld, medan Damkronorna tog ett historiskt 

silver. De båda lagen firades inför tusentals människor på Kungsträdgården. Några veckor 

senare tvingades Damkronorna städa på platsen för att finansiera sin klubblagshockey. 

(Eurosport, 2018) 

1.1 OS  

 

Fram till OS i London bevakade Sveriges Television samtliga olympiska spel. Från och med 

vinter-OS i Sotji har emellertid reklamkanaler ägt rättigheterna. Först MTG under 

Sotji och sen sommar-OS i Rio 2016 och från 2018 till 2024 ägs rättigheterna av Discovery 

(Sveriges olympiska kommitté, 2015). 

En intressant undran är hur Discoverys bevakning av de svenska OS-utövarna varit ur ett 

genusperspektiv? I synnerhet sedan damerna var de som levererade bäst resultat i den 

svenska truppen och faktiskt var de damer som presterade allra bäst av samtliga länder i hela 

OS (Dagens Nyheter, 2018). På herrsidan gick det däremot betydligt sämre för de svenska 

utövarna. Expressens Anna Friberg skrev exempelvis, efter att OS-tagit slut att ”de svenska 

damerna dominerade så mycket att det fanns de där hemma som undrade när herr-OS skulle 

börja” (Expressen, 2018). 
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Den enda olympiska idrotten där det inte är någon uppdelning mellan kvinnor och män är 

inom ridsporten, som är en del av det sommarolympiska programmet. Således är det de facto 

en skillnad mellan kvinnor och män inom idrottsvärlden - vilket också måste tas hänsyn till. 

Det skrev Eva Olofsson i sin avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? (1989). Hon 

menar där att det inte finns någon kvinnlig idrott. Det finns bara kvinnor som deltar i en 

manlig idrott, vilket gör att idrotten i sig blir själva sinnebilden av produktiv maktutövning. 

Eagleman (2011) menar att det är medias skyldighet att på ett sakligt och ansvarsfullt 

rapportera om olika sportevenemang, då det hjälper till att bidra till en större förståelse, 

tolerans och medkänsla hos olika grupper av personer. Idrotten och massmedia har ett sorts 

symbiosförhållande. Det är viktigt att de som bevakar och sänder OS, och annan idrott, ger 

en rättvis bild mellan könen.  

Rapporteringen påverkar idrottskvinnors och idrottsmäns förutsättningar att idrotta. Då kvinnliga idrottare 
marginaliseras, trivialiseras och framställs som avvikande får de sämre förutsättningar att idrotta. Det finns en 
utbredd forskning som visar att kvinnor i nästintill lika hög grad som män utövar idrott, och att antalet kvinnliga 
utövare ökar för varje år. Kvinnor har även ett större intresse att konsumera mediesporten än vad läsekretsens 
nuvarande könsfördelning tyder på. (Bérczes, 2006) 

2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på huruvida genusslentrianen även idag letar sig in i 

idrottsbevakningen och idrottskommenteringarna. Undersökningen görs då idrottsmedia är ett 

område som ofta får se sig i kritiseras just för att de har haft en tendens genom historien att 

bevaka kvinnor och män olika mycket, vilket kommer bli allt tydligare senare i uppsatsen, 

Det kan röra sig om mängden rapportering beroende på atletens kön, det kan röra sig om 

fokus på utövarnas utseende och kroppar beroende på personens kön. En tredje kritisk 

angreppspunkt kan vara att kvinnornas idrottsprestationer helt enkelt nedvärderas. Frågan är 

om det är så även idag. 

Varför vi valt att göra just den här bevakningen är för att de Olympiska spelen är  det 

idrottsevenemang som rankas allra högst hos både kvinnor och män. Under en Premier 

League-bevakning är det närmast uteslutande män som tittar, medan det under OS finns en 

poäng att rikta sig mer åt det kvinnliga hållet även av den anledningen att det procentuellt 

sett också är fler kvinnor som bryr sig om det än andra idrottsevenemang (Caldera & 

Danielsson, 2006). Rowe (2004) skriver att det sportjournalistiska språket, ibland kallat 
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‘Sportuguese’ kan bidra till att skrämma bort kvinnor. “Att män och kvinnor värderas olika 

inom sportjournalistiken märks inte bara på hur mycket utrymme de får, utan kvinnornas 

prestationer tenderar även att nedvärderas”, skriver Bernstein & Blain (2003). Media har 

även ett ansvar att göra kvinnornas idrottsprestationer mer värda. Det kan bero på att 

sportredaktionerna i huvudsak består av män. Det kan förstås också vara en faktor som 

ligger till grund för den ofta manligt vinklade nyhetsrapporteringen inom idrottens värld. 

Allt från nyhetsvärderingen till språket (‘Sportuguese’) och berättelsekonstruktionerna 

skulle på ett eller annat sätt kunna kopplas till faktumet att män är i majoritet på 

sportredaktionerna (Caldera & Danielsson, 2006). 

Hirdman (2015) skriver att medieforskaren Gaye Tuchman redan år 1978 lanserade begreppet 

”symbolisk utplåning” för att beskriva nyhetsjournalistikens förpassande av kvinnor till 

”mjuka” nyheter, särskilda kvinnosidor och till marginalerna av den ordinarie 

nyhetsförmedlingen.  Idrotten i synnerhet har alltid varit ojämställd. Har Discovery i sin 

bevakning av de olympiska spelen 2018 bidragit till att förändra detta genom att bevaka 

utövarna, mer specifikt ishockeyspelarna, på samma sätt oberoende av deras kön? 

Frågeställningarna som ska besvaras i den kommande undersökningen blir således: 

Hur framställer kommentatorerna ishockeyspelarna utifrån det kön de fötts in i? 

På vilket eller vilka sätt går det att se en genusslentrian i kommenteringen av 
ishockeymatcherna? 

3. Tidigare forskning  
 

Begreppen sport och mediesport skiljer sig åt. Mediesporten tar upp en allt viktigare roll i 

samhället - det är den som avgör vilka sporter och vilka idrottare som anses ha betydelse. 

Det påverkar folkets attityd till sporten och idrottarna. Sportbevakningen är idag den enskilt 

största mediebevakningen i Sverige (Bérczes, 2006) - men den påverkas av  stereotypa 

antaganden om vilket beteende och vilka idrotter som lämpar sig för vilket kön (Brookes). 

Bérczes skriver även om den ojämlika fördelningen mellan bevakningen av de maskulint 

kodade sporterna jämfört med de feminint kodade. De manligt klassade sporterna, där 

ishockeyn står främst i ledet i Sverige, står i hennes undersökning för 76 procent av det totala 
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text- och bildutrymmet. Feminint klassade idrotter tilldelas knappt två procent av text- och 

bildutrymmet. I Britt-Marie Ringfjords avhandling Fotboll är livet - en medieetnografisk 

studie om fotbollstjejer och TV-sport (2006) skrivs det följande: 

Mediemagasinet visade i sin sammanställning 2003 över svensk press att antalet sportartiklar 
könsmässigt fördelades på 82 % om manliga idrottare och endast 18 % om kvinnliga idrottare.13 
Nästan 90 % av TV-sportens innehåll var fokuserat på män mellan åren 1995– 1998. Inslagen om 
idrottskvinnor var inte bara korta och gav sämre fakta. De begränsades till individuella sporter som 
t.ex. konståkning och tennis som framställdes som lämpliga kvinnliga sporter, vilket också befäster 
andra värderingar om kön utanför idrottens värld. 

Det finns också en specifik typ av kommunikation som kan kallas för sportkommunikation. 

Marit Stub Nybelius (2013), menar att det är medie- och kommunikationsvetenskap med en 

infallsvinkel från idrottens värld. Hon hänvisar  bland annat till boken Power Play som i sin 

tur tar upp exempel på hur media använder idrotten för att visa förändring och processer 

inom samhället. En mer genusmedveten rapportering om idrotten skulle således kunna 

härledas till, och kanske i sin tur bidra till, ett samhälle som är mer jämställt. Det påvisar den 

makt idrotten har och vilka möjligheter idrotten har att förändra i samhället. Möjligheter de 

haft för vana att inte utnyttja i och med att såväl samhället som idrottsbevakningen även idag 

är allt annat än jämställda. 

Tolvhed (2015), som vi tidigare hänvisat till, undersökte framställningen av kvinnor inom 

idrotten åren 1920 till 1990. Hennes forskning bevisar ytterligare hur djupt rotade 

könsrollerna är och hur länge problemen funnits. Hon gjorde även en forskning år 2004, som 

vi också hänvisat till, där hon tydligt framställer på vilka sätt bevakningen skiljt sig åt mellan 

kvinnor och män historiskt sett. Hon tar, som vi också varit inne på, upp exempel på när 

kvinnliga och manliga idrottare bedöms olika ur ett historiskt perspektiv. Männen får helt 

enkelt en högre status.   

Den framstående genusforskaren Yvonne Hirdmans teorier är också något att ta hänsyn till.  

Hon menar exempelvis att en stor del av genusforskningen och konstruktionen av kön går att 

härledas till just media. 

Såväl genusforskning som medieforskning syftar till att söka förklaringar till hur våra 
föreställningar om världen och materialitet skapas. Genusforskare undersöker hur vi skapar och 
formar det vi i dagligt tal kallar för kön. En viktig del av denna process sker genom medierna, 
något vi knappast undgår att ta intryck av. Såsom en mängd forskning de senaste fyrtio åren visat är 
den mediala offentligheten ett av de mer betydande områdena för (re)producerandet av genus. I 
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feministisk medieforskning analyseras hur medier i vid bemärkelse framställer kvinnor och män, 
hur kvinnlighet och manlighet konstrueras liksom maktrelationer inom och mellan könen och hur 
dessa relaterar till klass, etnicitet, sexualitet. (Hirdman, 2015. s.9) 

Det som ytterligare problematiserar när det är idrotten som ska undersökas ur ett 

genusperspektiv är att elitidotten är ett av få fält där det även idag är en självklarhet där 

kvinnor och män ska delas upp och att det trots allt är den manliga hegemonin som styr och 

‘bestämmer’.  

4. Material och tillvägagångssätt 

Materialet som analyserats är kommentatorn Tommy Åströms (TÅ) och bisittaren Håkan 

Loobs (HL) kommentering under Tre Kronors samt Damkronornas kvartsfinalmatch vid OS 

i PyeongChang 2018. Tommy Åström är en av Sveriges mest välkända 

ishockeykommentatorer och Håkan Loob är en av Sveriges mest respekterade spelare och 

klubbledare i ishockeyhistorien. 

Båda matcherna blev Sveriges sista i turneringarna då båda lagen förlorade. Materialet är 

inhämtat från Eurosport Sveriges twitterkonto och klippen är mellan 30 till 60 sekunder 

långa. Videoklippen som används kommer från samtliga mål som gjordes i matcherna samt 

ett klipp från vardera match utöver det. Vi menar på att det kommer räcka som underlag för 

att kunna undersöka om det finns någon form av genusslentrian som letar sig in i 

kommenteringen, som sker i ett löpande flöde. I och med att vi analyserar ett skeende som 

inträffar i ett direktflöde är det inte en mängd matcher som behöver refereras. Så hade 

kanske varit fallet om det hade varit en skriven text som analyserats, som inte går ut i ett så 

kallat direktflöde. 

För att hitta materialet som är relevant för just vår undersökning kommer vi som tidigare 

nämnts använda oss av de klipp som Discovery Sverige själva släppte från de ungefär två 

veckor långa olympiska spelen i Pyeongchang. De valde att lägga upp nästan allt rörligt 

material som var av intresse för oss i Sverige via sitt Twitterkonto och det är det vi kommer 

använda oss av i vår undersökning.  

 

För att kunna göra en fullständig analys av det insamlade materialet har vi valt att 
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transkribera samtliga videoklipp som använts som material. Det är åtta klipp från Tre 

Kronors kvartsfinal mot Tyskland och tio klipp från Damkronornas kvartsfinal mot Finland.  

Noterbart är att vi har transkriberat varje ord som sägs i klippet, vilket gör att vissa 

meningar eller ord kan bli plötsligt avklippta eller kan verka osammanhängande. 

4.1 Material - Transkribering  

Samtliga videoklipp som analyserats presenteras i ovanstående kapitel. De är strukturerade 

på så sätt att Tre Kronors match kommer först, med samtliga mål följt av ett fristående 

klipp från matchen. Därefter följer samma process med Damkronornas match, det vill säga 

att målen presenteras i den turordning de gjordes under matchen och följs av det fristående 

klipp som också analyserats från den utvalda matchen. 

4.2 Tre Kronors match mot Tyskland 

1-0 Tyskland  

TÅ: Här tillbaka till Ehrhoff. Och så in då I MÅL. Tyskland tar ledningen med ett mål mot 

noll. Ja, det låg litegrann på lut med tanke på de här två powerplayspelen. Jobbigt läge för Tre 

Kronor som har ett enormt favoritskap i den här matchen. Tyskland tar ledningen i OS-

kvartsfinalen. När det är sex minuter kvar av den första perioden. Och vem om inte Christian 

Ehrhoff, med över 700 matcher i NHL, är det som gör målet. 

HL: Ja, det tyska powerplayet bygger ju väldigt mycket på skott utifrån och två stycken 

framför. Plachta och Schütz skymmer Fasth. Och det är inte ett speciellt hårt skott men så blir 

det när man inte ser den. Den smiter in under armen på Fasth.  

2-0 Tyskland 
TÅ: Topp-fyra i OS sedan 1976. Och kommer här då också. Och det är 2-0. Tyskarna gör 2-0. 

Mardröm för Tre Kronor. Det är mardrömsläge för Tre Kronor. Omedelbart efter Tysklands 

1-0 så kommer också 2-0-målet. Det är bara en halvminut mellan de båda målen. Aj, aj, aj, aj, 

aj, Sverige. Nu är det Nödels som gör mål. Och det är ett riktigt tufft läge för Sverige, Håkan 

Loob. 
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HL: Ja, det här är, efter den inledningen vi såg från Sveriges sida där man var otroligt 

aggressiva, bra tempo, långa anfall i anfallszonen, så kommer de här två utvisningarna som 

egentligen vrider bort alltihopa och Nödels är framför mål och stänker dit den rakt upp i 

nättaket från nära håll.  

TÅ: Två snabba mål fr. 

2-1 Tyskland 
TÅ: Anton Lander till Rasmus Dahlin. Och returen då….I mååååål. Och vem ligger bakom 

målet om inte Rasmus Dahlin. Som inte har fått chansen. Som inte har fått chansen. Som nu 

får chansen och Sverige gör 1-2. Och det är Anton Lander som gör målet på returen efter att 

Dahlin skickat in den och Tre Kronor närmar sig Tyskland.  

HL: Aa, det är litegrann som både studion och vi här uppe har ordat om, att få pucken mot 

mål det behöver inte vara så stenhårt. Dahlin lägger den mot mål, fight framför mål, och 

Lander pillar dit den. Ack så viktigt att Sverige får 1-2 i det här läget. Här ser vi Rasmus 

Dahlin. Glädjen är total.  

TÅ: Mm, Anton Landers tredje mål i turneringen. 

3-1 Tyskland 
TÅ: Här kommer Dahlin som får mycket istid nu. Och så vänder det åt andra hållet, Kahun i 

en en mot en-situation här. Dominik Kahun. Han är farlig, han är giftig, han gör mål. 

Dominik Kahun gör 3-1 för Tyskland. Precis när Sverige har reducerat och närmat sig så gör 

tyskarna 3-1-målet. Och närmar sig ytterligare en OS-semifinal. För den tyska nationen en 

historisk OS-semifinal. Men det är elva och en halv minut kvar att spela. 

HL: Det magiska när man tittar på det är att Sverige har faktiskt bara fyra spelare på planen 

när det här händer. Så det måste ha blivit ett väldigt trassel i bytet.  

TÅ: Var det så? Aa.  

HL: Sen är det ett väldigt bra skott givetvis av Kahun, men. 

TÅ: Vi har imponerats av Dominik Kahun. 
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3-2 Tyskland 
TÅ: Omark, och så skottet där i mål! Där kommer målet från Patrik Hersley han skjuter 

direkt på passningen från Omark. Omarks sjätte målgivande passning och Hersley dunkar in 

den. Sju sekunder in på powerplayspelet och det är 2-3. Sverige ett mål ifrån. 

HL: Det blir ju ett väldigt fint mål. Bra tekning av Zackrisson. Wikstrand lägger över den till 

Omark som fintar skott, rakt över, och ett riktigt bra direktskott av Hersley. 

TÅ: Aa, han har skjutit och skjutit och här visar han sin...  

3-3 - Sverige kvitterar 
TÅ: Wikstrand. Får tillbaka pucken Wikstrand, för att skjuta i mååååål. Mikael Wikstrand gör 
3-3 och Sverige är ikapp. Sverige är ikapp. Efter en knagglig och bökig och stökig resa så är 
vi just nu i ett förlängningsläge i den här kvartsfinalen. Mikael Wikstrands andra 
landslagsmål. 

HL: Aaaah, det är ju alldeles alldeles underbart för Sverige. Man gör det bra dessutom.  

Zackrisson spelar till Wikstrand som lägger inte speciellt hårt men Aus den Birken ser inte 

pucken för att Dick Axelsson är mitt framför och vi har 3-3.   

TÅ: Titta på Grönborg, han rör inte en min. Helt iskall. 

4-3 Tyskland 
TÅ: Här kommer Reimer, Reimer som är skicklig, Patrick Reimer och han gör mål! Tyskland 

vinner. Eller plockar han bort målet? Eller plockar han bort målet? Dom kommer ringa på 

målet. Tyskland gör mål men han ska ringa på det. Allt står och handlar om den här 

videogranskningen som ska göras utav domarna. Reimer kommer igenom och ni ser själv på 

tavlan där, Tyskland har just nu om det här målet godkänns, slagit ut Tre Kronor ur OS-

turneringen. Men hur såg detta ut?  

HL: Det enda som kan få dem att döma bort det här målet, det är ju om Viktor Fasth har 

pucken och han slår loss den ur handsken. 

TÅ: Aa, man har ju väldigt svårt att se att dom ska plocka bort det här målet av Reimer.  
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HL: Han vill ju titta på det om det är så att Reimer har gjort någonting olagligt gentemot 

Viktor Fasth. 

TÅ: Patrick Reimer, stor skyttekung, poängmaskin i den tyska ligan under flera år. Är det han 

som nu spelar bort Sverige i den här kvartsfinalen? Fasth har ju aldrig pucken och vi kan nog 

vara rätt säkra på att Sverige är utslaget. Här kommer beskedet och jag tror det är dystert. Det 

är mål. Sverige är.  

En sekvens med räddningar från Sveriges målvakt Viktor Fasth: 

TÅ: Och det är Hördler som skjuter tungt och returen Fasth kommer ut alldeles för långt och 

nu är det dubbla chanser och trippla chanser och det är ytterst nära att Tyskland gör 3-0 tre, 

fyra gånger om. Ett bombardemang mot Viktor Fasth. Efter att han kommit ut lite aggressivt i 

förstaläget och tappat, eeeeh, en del utav buren. Ooh, vad nära 3-0 Tyskland. Dom hugger 

reptilsnappt på sina chanser. Som exempel Kahun här. 

4.3 Damkronornas match mot Finland 

1-0 Finland 
TÅ: Ahh, se upp Alasalmi. Det blir struligt för Alasalmi och det blir 1-0 efter en miss av den 

svenska backen Emma Alasalmi. När Sverige annars gör en ganska bra start så är det Petra 

Nevinen som ger Finland ledningen med ett mål mot noll. Efter drygt sex minuter. Ajajaj, så 

snöpligt med tanke på att Sverige har haft ganska god kontroll och Nevinen får göra 1-0 

målet. 

HL: Ahh, det är sånt här vi inte har råd med, Vi kommer vara tillbakatryckta i alla fall, så de 

här små misstagen får inte uppstå. Då blir det svårt. Och Nevinen gör det ju väldigt bra. Får 

Sara Grahn att gå ner lite grann och drar en lång dragning till höger och glider in den princip 

tom bur. 

  

2-0 Finland 
TÅ: Tapparin, och returen (ahh), där är till slut skottläget för Rahonen. Och den sitter. Det är 

2-0 för Finland. Det är Rahonen, det en styrning där framför också, Välilä där och 2-0 

Finland. En mardrömsstart för Sverige där Finland nu har 2-0 i den här kvartsfinalen när vi 
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har spelat 11 och en halv minut, och det är första femman som gör det. Och Leif Boork i 

bryderier. 

HL: Ett stort problem är ju att hela svenska laget faller alldeles för långt ner så skottet 

kommer från mitt i zonen från Rahonen och ingenting Erika Grahm kan göra åt det. Mycket 

folk framför mål, och faktiskt så att det träffar på en av finska tjejerna masken och går in.  

3-0 Finland 
HL: Ligger i skottlinjen och… 

TÅ: Toulos till Tappani och det är mål. 3-0 Finland. Ajajaj. 3-0 Finland med drygt två 

minuter kvar utav den första perioden. Och det här berget som Sverige ska försöka att 

bestiga, det blir bara högre och svårare och brantare och krokigare och tuffare. Efter 

powerplaymålet för Finland 3-0. 

HL: Ja, Finland trycker på med allt de har och Tappani gör det väldigt bra, går inåt och 

skjuter i flykten mellan benen på Sara Grahn. 

TÅ: Mm, och där vill inte målvakten att den ska sitta numera, brukar vara tät mellan benen, 

men det är en dragning innan där… 

4-0 Finland 
HL: Och finskorna vinner varenda andrapuck och svenskorna är inte i närheten av... 

TÅ: Karvinen… i mål! Michelle Karvinen, 4-0. Storstjärnan från Luleå som har varit så 

poängproducerande i så många stora turneringar för Finland. Här gör hon också 4-0 målet 

och Finland är mer än halvvägs till en os-semifinal mot USA, när dem just nu kör över 

Sverige. 4-0 Michelle Karvinen. 

HL: Ja, efter ett långt tryck från finskorna. Återigen, svenskorna faller ner och Karvinen får 

ju på ett väldigt hårt skott, skulle jag vilja påstå. 

  

4-1 Finland 
TÅ: ...tut nu, här kommer Emma Nordin. 
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HL: Ja, mål! 

TÅ: Emma Nordin som vi har pratat om, som har potentialen och Sverige reducerar till 1-4. 

Det är synd bara att det har blivit så många mål innan det här plötsligt lossnar för Sverige. 

Emma Nordin. 

HL: Ja, som det är, det är ju väldigt mycket kvar av matchen så Sverige har en chans att… 

Kan man få ett mål till här ganska snabbt till 4-2 så är det faktiskt match. För det är en hel 

period kvar efter denna. Det är rättare sagt halva matchen kvar. 

TÅ: Mm. 

HL: Väldigt bra gjort, Emma gör det fint, kommer förbi sin back, kommer in, fintar lite 

passning och skjuter i dålig vinkel. 

TÅ: Den där… Räty ska ha den där. 

HL: Tycker hon gör det bra, fintar inåt och låser sig lite innanför Räty. Ja, väldigt bra av 

Emma Nordin och skönt. 

TÅ: Hon har skridskon mot stolpen men inte hela benskyddet. Räty skulle kunna ha en tre 

timmars session med Erik Granqvist till exempel som är målvaktstränare. 

HL: Ja. En puck är i för sig, Tommy, den är inte stor. Den kan slinka in. 

5-1 Finland 
TÅ: Kedjan. Som tidigare. Och så läget för Karvinen. Ahhh, så kommer målet. Det är typiskt. 

Precis när Sverige har reducerat så är det Karvinen och kompani som gör 5-1. Och då släcks 

ljuset lite grann för Damkronorna när dem hade lite hugg här så tar det ju...ja, hur långt var 

det mellan målen egentligen? Det är bara en minut sådär mellan målen. 5-1 Finland. 

HL: Ja, det var ju inte vad svenskorna ville ha givetvis. Karvinen skjuter, träffar stolpen, går 

ut och det finns Velilere som sätter dit returen. 

 

TÅ: 36 sekunder mellan målen. 
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5-2 Finland 
TÅ: Och så friläget som kommer för Sverige och Rebecca Stenberg. Komigen nu Rebecca! 

Och den sitter. Rebecca Stenberg, visst sitter den. Det är svensk reducering till 5-2 med 47 

sekunder kvar av den andra perioden i numerärt underläge. Riktigt vasst skott av Rebecca 

Stenberg. Pang, sa det bara från Luleåforwarden! 

 

HL: Ja, man... Sverige ger sig själv en chans att krypa lite närmare och kanske kan göra lite 

nerv av den när den tredje perioden ska dra igång sen. 47 sekunder kvar så det måhända att 

det kanske kommer bli fler mål. Mycket fin passning fram till Stenberg som håller i och 

håller i. Det där är ett klassavslut. 

TÅ Verkligen. Den där är riktigt fin. 

HL: Stolpe, rakt upp i nättaket. 

TÅ: Rebecca Stenberg som är en målskytt. Hon var väldigt duktig i slutspelet förra säsongen, 

då hon tillhörde Djurgården. 

6-2 Finland 
TÅ: Det är en ganska stor skillnad. Här kommer Tuulus och släpper riktigt fint och…det  är 

mål. Aj, då. 6-2 Finland. Är detta avgörandet eller kan Sverige resa sig ytterligare en gång 

med något mål? 6-2 alltså för Finland. Och det är väl Emma Nuutinen som gör målet. Visst är 

det Emma Nuutinen, till vardags i den amerikanska universitetsishockeyn. Det är hon som 

gör 6-2-målet.  

HL: På det egentligen första rejäla anfallet som Finland har mot Sverige så händer det. Fint, 

ett väldigt fint mål från Finland. Niskanen som går på mål, drar med sig båda Sveriges 

backar, och då öppnar det ju upp sig för nummer 22 Nuutinen som sätter dit 6-2. Fällman 

täckte förs…täckte skottet och så glider den vidare till Nuutinen som därmed kan göra sitt 

första mål i turneringen. 

7-2 Finland 
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TÅ: Och här…går den i mål. Berglind kan inte hålla pucken. Och det är 7-2.  Och det är ett 

jättejubel från Sanni Haakana som ju spelar i HV71. 

HL: Som ju gör sitt första OS-mål och därav glädjen.  

 

*Båda skrattar* 

TÅ: 20-åring som är en häftig spelare. Speedig, intensiv. Man känner av tydligt när hon är på 

isen när hon spelar i HV71 och här gör hon 7-2-målet. 

HL: Det är Rajahuhta som spelar in och Haakana som trycker sig emellan och får dit den. Ah, 

den går knappt över linjen men det räcker ju att den bara passerar litegrann så. Lite otur har 

väl Sarah Berglind att hon inte orkar hålla emot vid stolpen.  

TÅ: Och då har dom gjort tre powerplaymål idag också.  

Förbundskaptenen Leif Boork utmanar domslut som leder till ett finskt mål: 

TÅ: Jämna matcher, genom åren.  

HL: Och den stora skillnaden återigen, med risk för att upprepa sig, det är ju spetsspelarna. 

Sverige har duktiga tjejer men det räcker inte riktigt till när Finland, Kanada, USA sätter ut 

sin spets. Dom har ett steg till eller ett snäpp till i sig.  

TÅ: Hon gör det ju väldigt bra Tuominen som åker framför Berglind. Det är ju som det 

jobbigaste som finns för en målvakt.  Det är nästan ett leende på läpparna från dom…den 

schweiziska domaren Fialova.  

5. Metod 

 
För att få svar på våra ställda frågeställningar med utgångspunkt ur videoklippen som 

presenterats ovan, kommer vi använda oss av en diskursanalys, mer specifikt en kritisk sådan. 

Vi kommer då utgå från Norman Faircloughs originaltanke kring metoden, som bland annat 

finns redogjord för av Peter Berglez i Ekström och Larssons Metoder i 
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Kommunikationsvetenskap (2010) men som också beskrivs och redogörs för i Winther 

Jörgensen och Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000). Vi kommer även behöva ta 

hänsyn till den kvalitativa innehållsanalysen, vars process bland annat redogörs för i Boréus 

& Bergströms Textens mening och makt (2012). I analysdelen kommer även ett segment med 

en retorisk analys vägas in som tidigare nämnts. 

Den kvalitativa innehållsanalysen är den mest lämpliga att använda under vår 

forskningsprocess. Detta då det är i mångt och mycket på förhand oförberedda samtal vi 

analyserar. Då behöver vi i vår undersökning även ta hänsyn till en kontext som annars kan 

gå något förlorad om den enda metoden skulle vara en kritisk diskursanalys. 

Det finns två former av innehållsanalyser: Den kvalitativa och den kvantitativa. Vi kommer 

bland annat utgå från hur analysen, den kvalitativa som är den som är mest relevant i vår 

undersökning, som metod presenteras av Boréus och Bergström i Textens mening och makt 

(2012). Den vanligast förekommande typen är den kvantitativa. Den används i sammanhang 

då syftet är att räkna eller mäta förekomsten av specifika ord eller andra företeelser och 

skeenden i exempelvis texter. Vid genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys kan 

exempelvis förekomsten av vissa ord eller mönster vara det som granskar. (Boréus & 

Bergström, 2012) 

Vid den kvalitativa, den vi i hög grad kommer använda oss av, mäts inte det. Då studeras och 

tolkas i stället innehållet i texten, eller det som i vårt fall är i videoklippen, som delvis 

kommer göras om till en textuell kommunikationsform i och med att det inte nödvändigtvis 

kommer vara klippen i sig utan vad som sägs i klippen som vi i första hand kommer ta 

hänsyn till i vår undersökning. Därför har vi kommit fram till att det är den kvalitativa 

innehållsanalysen som på det mest effektiva sättet kommer besvara de frågor vi redogjort för 

i kapitlet ovan. Det kommer gestaltas i form av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

5.1 Diskurs och diskursteori som metod  

För att kunna använda sig av en kritisk diskursanalys måste du först definiera vad en 

diskurs egentligen är och vad den står för. I koncisa ordalag går det att påstå att diskurs är 

en arena där samtalets innebörd avgörs av kontexten av vad som sägs i relation till redan 

förutbestämda och strukturerade samhällsnormer. Winther Jörgensen och Phillips skriver i 

Diskursanalys som teori och metod (2002) att begreppet diskursteori grundar sig i Ernesto 
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Laclau och Chantal Mouffes verk Hegemony and Socialist Strategy från 1985. 

Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion. Det vill 

säga att alla sociala fenomen, relationer och konstruktioner kan analyseras med någon form 

av diskursanalys. I vårt fall kommer den kritiska formen av diskursanalys vara den som är 

mest lämpad att använda sig av för att få fram ett möjligt resultat av våra studier. Diskurs är 

ett begrepp som används av både samhällsteoretiker och analytiker samt lingvister 

(Fairclough, 1999). 

5.2 Kritisk diskursanalys  

 

Ordet diskurs förekommer ofta i undersökningar av olika slag. Med begreppet menas att 

texter, eller andra textuella kontexter, är en del av olika sammanhang som i vissa fall också är 

en del av inpräntade strukturer i samhället (Berglez, 2010). Alla texter kan förstås på olika 

sätt. En text bestämmer inte unikt en mening eftersom det finns begränsningar för vad en text 

kan betyda. Olika betydelser av en text beror på olika kombinationer av textens egenskaper 

och egendomar av tolkaren. Kritisk diskursanalys själv förespråkar inte en viss betydelse av 

en text men den kan förespråka en viss typ av förklaring (Fairclough & Chouliaraki, 1999). 

Norman Faircloughs syn på kritisk diskursanalys är komplex, men inte desto mindre ger den 

oss möjligheten att rikta ett ljus mot samhällets uppbyggnad och i vissa fall också förändra 

sociala strukturer och processer (Jörgensen, Winther, 2010). Kritisk diskursanalys som en 

teoretisk inriktning skapades av Fairclough själv år 1989 i samband med att hans första bok 

Language and Power släpptes.  

I och med att idrotten, enligt Yvonne Hirdmans iakttagelser (1988), är en spegel av samhället 

och en del i Faircloughs kritiska diskursanalys handlar just om synen på en redan 

förutbestämd struktur i samhället, är det således en metod som kan kopplas direkt till vårt 

undersökningsämne. I synnerhet eftersom syftet med en kritisk diskursanalys i slutändan är 

att belysa ett samhällsfenomen och förändra det. En diskurs bidrar till att konstruera sociala 

identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. 

Diskursen kan således sägas ha tre funktioner i sig själv: En identitetsfunktion, en relationell 

funktion och en ideationell funktion. 
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Norman Fairclough menar att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse, som har 

tre dimensioner: 

Den är en text, det vill säga ett tal, en skrift, en bild eller en blandning av det språkliga och 

det visuella, den är en diskursiv praktik, som innehåller produktion och konsumtion av texter 

och det är en social praktik. (Winther Jörgensen, Phillips, 2010). Texter kan, enligt 

Faircloughs metod, vara både skriftliga och muntliga. Därför vi kommer att använda 

begreppet så. Muntliga texter kan alltså vara exempelvis radio eller en kommentering i TV 

där texten också kompletteras med något visuellt (Fairclough, 1999). Det är som bekant 

kommentering i TV vi kommer använda som material för att få svar på våra frågeställningar. 

En kritisk diskursanalys börjar oftast med att en reflektion av något slag görs just i samband 

med en nyhet, ett inslag eller någon annan typ av informationskanal via exempelvis teve eller 

internet (Berglez, 2010).  

Norman Faircloughs modell, som innefattar de tre dimensioner som användes i stycket ovan, 

går ut på att förklara hur du som forskare ska se på de tre dimensionerna. För att göra en 

fullständig kritisk diskursanalys av ett kommunikativt skeende behöver du göra en analys av 

följande: 

* Diskurser och genrer som uttalas i produktionen och konsumtionen av texten.  

* Textens uppbyggnad, i form av textens formella drag såsom grammatiken eller valen av 

ord.  

* Huruvida texten i fråga reproducerar eller omstrukturerar den redan existerande och 

bestämda diskursordningen.  

* Samt vilka konsekvenser det i så fall har för den bredare sociala praktiken. Här kommer du 

också behöva ta hänsyn till relationerna mellan den diskursiva praktiken och 

diskursordningen. Dessutom ska du kunna placera in de delvis icke-diskursiva sociala och 

kulturella relationer som tillsammans med de satta strukturerna skapar ramen för den 

diskursiva praktiken (Winther Jörgensen, Phillips 2010). Ett exempel på en icke-diskursiv 

praktik är exempelvis byggandet av en bro, medan kommunikationsplanering generellt är en 

diskursiv praktik (Winther Jörgensen, Phillips, 2010). 

Det går inte att bara ta hänsyn till en av de ovan nämnda dimensionerna i Faircloughs modell. 

Detta i och med faktumet att diskursen lägger fram metoder och teorier för att teoretiskt 

kunna problematisera, och genom empirin undersöka samt analysera, relationerna mellan den 

diskursiva praktiken samt den sociala och kulturella utvecklingen i olika sociala 
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sammanhang. Du måste både analysera texten som en enskild text samt i korrelation med 

andra texter och det sammanhang/den arena som texterna i fråga publicerats i (Fairclough 

1999). 

Det räcker alltså inte att fokusera på orden eller meningsuppbyggnaden i själva texten eller 

den kontext som analyseras, utan du måste även ta hänsyn till vilket sammanhang texten 

verkar i, och vad den eventuellt försöker göra. För att kunna göra en fullständig analys 

behöver du ta hänsyn till de kulturella, sociala eller politiska miljöerna som texten i fråga 

skapats i. 

Syftet med att i studien använda oss av en kritisk diskursanalys grundar sig i det faktum att vi 

ska undersöka ett redan bestämt material, och att undersökningen i fråga trots allt utgår från 

en normativ syn på samhället. Det vill säga att kvinnor och män tidigare genom åren inte fått 

uppta samma medieutrymme när det gäller bevakning inom idrottsvärlden, samt att kvinnor 

under många årtionden fick kämpa för att ens accepteras fullt ut inom idrottsvärlden. Berglez 

(2010) menar att det är i de ord och meningar vi använder oss till vardags som samhällets 

orättvisor och ojämlika relationer döljer sig - och att utmaningen för ideologikritiken ligger i 

att försöka belysa och föra fram dessa till ytan. Han menar också på att ett problem även 

ligger i just nyhetsrapporteringen som vi beskrev tidigare - och som i vårt fall också kan 

kopplas direkt till direktkommenteringen av olika idrottsprestationer. Problemet som Berglez 

menar existerar är att människan har en tendens att omdömeslöst köpa det som rapporteras, 

exempelvis i nyhetssändningar, som objektiva fakta. En nyhetstext är inte bara en 

slumpmässig kombination av tecken. En nyhetstext är i sig själv en strukturell företeelse och 

måste analyseras och behandlas utifrån just sin roll som en sådan.  

I den kritiska diskursanalysen är språk som diskurs både en form av handling, varigenom 

människor kan påverka världen, och en form av handling som är socialt och historiskt 

situerad. Med andra ord är det språket som sätter upp ramarna och förstärker eller förändrar 

de sociala strukturer som finns i samhället.  I och med att kritisk diskursanalys är kritisk i att 

den ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av 

den (sociala) värld inklusive de sociala relationerna, som innebär ojämlika maktförhållanden 

mellan olika sociala grupper, går det att göra en direkt bro till den undersökning vi avser att 

göra. Kritisk diskursanalys uppfattar sig heller inte som politiskt neutral utan snarare som ett 

kritiskt angreppssätt som engagerar sig i samhällelig eller social förändring. Kritisk-

diskursanalytiska angreppssätt ställer sig generellt på den undertryckta samhällsgruppens sida 
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(Berglez, 2010). Därför är den en relevant metod i vår undersökning i och med att vi avser att 

undersöka huruvida de maktstrukturer och den relation som finns mellan de båda könen i 

allra högsta grad belyser hur två olika samhällsgrupper bevakas, behandlas och rangordnas 

olika.  

Meningen med en kritisk diskursanalys är att den på ett eller annat sätt ska kunna användas i 

kampen för en social förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 2010). Och idrottens värld 

anses vara en central sociokulturell arena vid vilken könens åtskillnad och hierarki 

produceras och fortskrider (Tolvhed, 2015).  

Utöver själva diskursteorin i sig själv och den kritiska diskursanalysen som metod är 

interdiskursiviteten ett tredje begrepp inom den diskursiva arenan som vi behöver ta hänsyn 

till. Interdiskursiviteten har sin grund i hur en diskurs relation till en annan diskurs ser ut. En 

bildning av diskurs är också alltid beroende av andra diskurser. En diskurs omformas utifrån 

de övriga diskurserna och av relationer mellan två olika diskurser, så som genrer (Fairclough 

& Chouliaraki, 1999). 

Kritisk diskursanalys blir också, i formen av att vara sin egen teori, en stark och tydlig brygga 

mellan metoddelen och teoridelen i vår undersökning. 

5.3 Retorisk analys  

Utöver de tidigare nämnda teorierna och metoderna, såsom Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys, kommer vi i analysdelen också behöva ta hänsyn till något som kan 

betecknas som en retorisk analysdel. Det vi framför allt kommer utgå från då är Birgitte 

Mrals utgångspunkter och grundfrågor. Mral skriver i Retorisk kritik (2014) att det, om du 

ska analysera en situation retorisk, är viktigt att utgå från några frågor: 

● Vem får tala i en viss situation, vem får visa retorisk handlingskraft - och vem får inte 

det? 

● Vem är den tilltalade publiken och vilka publiker utesluts? 

● Tilldelas mottagaren underordnade eller överordnade roller? 

● Finns det stereotyper om hur vissa grupper “bör” vara? 

● Vilka faktorer framställs som “normala”? 

● Finns det uppfattningar om mångfald eller framställs människor som homogena? 
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● Vilka teman talas det inte om, trots att de är uppenbar relevanta? 

● Förekommer det uppenbara härskartekniker och hur bemöts det i så fall? 

Mral skriver också att du måste ta hänsyn till talarens status och att status inte är något man 

har en gång för alla utan något man tilldelats av samhället i stort, av publiken eller 

motståndaren. Samtidigt kan retorisk status vara något man kan öka eller minska beroende på 

hur man lyckas anpassa sig till mottagarens fördomar och förväntningar.  

5.4 Metodkritik  

 

Då vi endast valt att fokusera på två ishockeymatcher från de olympiska spelen i 

PyeongChang 2018, en på damsidan och en på herrsidan, är det möjligt att vi med en 

undersökning med stt större omfång, eller med ett annat urval vad gäller matcherna, hade 

fått ett annat resultat och att vi därmed hade kunnat dra andra slutsatser av det insamlade 

materialet. Om matcher över en hel turnering, eller kanske över flera år, hade kanske den 

kvantitativa analysmetoden kunnat ge andra resultat än vad den kvalitativa gör med det här 

specifika urvalet av material.   

6. Teori  

  
Det finns gott om tidigare forskning gällande mediebevakningen av idrott överlag, men 

framförallt genusforskning. Vi inleder med att återigen hänvisa till det Hirdman-citat som 

också fanns med i avsnittet “tidigare forskning”.  

Såväl genusforskning som medieforskning syftar till att söka förklaringar till hur våra 
föreställningar om världen och materialitet skapas. Genusforskare undersöker hur vi skapar och 
formar det vi i dagligt tal kallar för kön. En viktig del av denna process sker genom medierna, 
något vi knappast undgår att ta intryck av. Såsom en mängd forskning de senaste fyrtio åren visat är 
den mediala offentligheten ett av de mer betydande områdena för (re)producerandet av genus. I 
feministisk medieforskning analyseras hur medier i vid bemärkelse framställer kvinnor och män, 
hur kvinnlighet och manlighet konstrueras liksom maktrelationer inom och mellan könen och hur 
dessa relaterar till klass, etnicitet, sexualitet. (Hirdman, 2015) 

Maskulinitet är ett begrepp som givetvis är väldigt närbesläktat med genus i allmänhet. 

Begreppet beskriver och bygger på en specifik syn på hur ett visst kön ska bete sig i 

oändligt många aspekter. Allt från hur ett visst kön ska klä sig till hur man ska uppföra sig. 

Conell som citeras på hemsidan “Jämställ NU” beskriver hegemonisk maskulinitet som 
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innehållet på svaret om patriarkatet och legitimitet och att mäns dominanta position 

garanteras på så sätt (Connell, 1996). 

På senare tid kom en mycket tydligare uppdatering på beskrivningen av hegemonisk 

maskulinitet som beskriver hur ett skapat mansideal som andra män försöker uppnå. Det 

leder senare till en legitimation av genusordningen är där är män i regel ska vara den 

dominanta samt att kvinnan ska vara i underläge (Connell & Messerschmidt 2005).  

Hegemoni handlar således inte om att skapa en maktstruktur genom våld och tvång. Det 

handlar snarare om kulturellt oskrivna regler i samhället. Denna dynamik som kan kallas 

patriarkatet är således inte regler som är skrivna i sten. Det handlar mer om att den 

hegemoni som gäller är den som uppfattas som korrekt av den stora majoriteten och 

upprätthålls av dessa. På samma sätt kan maktstrukturer ändras om majoritetens syn på 

saken ändras.  

Hegemonisk maskulinitet handlar alltså om opinionen i samhället, där män och kvinnors 

acceptering av den rådande hegemonin avgör dess legitimitet eller ej. I dagsläget kan man 

se hur feminism som växt fram på senare tid har kommit att utmana den rådande 

hegemoniska maskuliniteten och skapar då en kamp om vad som är legitimt och hur 

maktbalansen kommer att ändras.  

Såsom Hirdman beskriver i sin bok, kommer uppsatsen således söka efter förklaringar till 

varför och hur denna genusslentrian i världen skapas. Det går inte att undgå det faktum att 

denna genusslentrian existerar och reproduceras i och av världen. Inom vissa områden blir 

det tydligare än i andra. Idrotten är ett område där det tydliggörs anmärkningsvärt starkt 

att män och kvinnor inte blir behandlade på ett jämställt sätt. 

Kvinnan som bild har i mycket likställts med en estetiserad framställning av den unga, slanka, ofta vita, 
attraktiva kroppen. I dialog med denna estetiserande bildkropp  finns numer en lika välkänd dubblett, 
den så kallade chockbilden där vi möter kvinnors kroppar men i en mer ”grotesk”, avslöjande tappning. 
Här handlar det om fettsugningar, om celluliter, om för magra kroppar, för feta kroppar, misslyckade 
plastikoperationer, och pilar som pekar ut lår, magar, bakdelar och bröst (Hirdman, s, 13, 2015).  

Hirdman menar i samma bok också att: Kvinnor därför har en ’delikat balansakt’ att ta hänsyn 
till där det gäller att både sträva mot det idrottsliga målet att bli starkare men samtidigt lyckas 
behålla sin mer feminina framtoning som också krävs. 
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Nina Lykke, som är professor i genus skriver i Kvinnovetenskaplig tidsskrift (2003) ett kapitel 

vid namn Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen om just vikten av 

att även använda sig av just intersektionalitetsbegreppet. Intersektionalitet är ett perspektiv 

som vill föra ett ljus på hur relationer och strukturer av överordning och underordning skapas 

och upprätthålls. Områden som berörs av begreppet är exempelvis klass, sexualitet, religion - 

och förstås även kön. Hon menar att feministisk intersektionalitetsanalys inte handlar om att 

exkludera, utan snarare om att inkludera såväl genus som kön i i en större omfattning än vad 

som är fallet idag. 

Genussystem, som först myntades av professor Yvonne Hirdman, är ett teoretiskt begrepp 

som uppsatsen kommer att utgå mycket från. Begreppet används ofta i maktsammanhang, då 

termen enligt Hirdman utförligt belyser hur det råder en ett ordningssystem i samhället. Detta 

ordningssystem utgör vad som ska anses att vara manligt och kvinnligt, som i många aspekter 

kan anses vara en begränsning om vad män och kvinnor har för möjligheter i form av 

uppgifter som arbete, samhällsroller och positioner. Hirdman beskriver genussystemet i två 

delar, som är isärhållning av könen och manlig överordning (2015). 

Isärhållandet av könen innebär att män och kvinnor eller manligt och kvinnligt anses vara 

varandras motsatser. Detta medför att män och kvinnor uppdelas i samhället på plattformar 

såsom exempelvis arbetsmarknaden, där män och kvinnor inte alls har samma möjligheter. 

En man har exempelvis i stor utsträckning större chans att tilldelas en högt uppsatt post, 

exempelvis som VD, än en kvinna. Detta på grund av att isärhållandet anser mannen ett 

lämpligare alternativ till posten än kvinnan. Ett motexempel är att kvinnan anses bättre än 

mannen inom skolväsendet, som lärare. 

Det manliga överordnandet handlar om att samhället anser att mannen är mer värdefull än 

kvinnan. I och med detta tjänar män mer pengar än kvinnor för samma yrke och har större 

makt. Mannen anses som norm kontra att kvinnan ses som något normbrytande och som en 

avvikelse. Detta faktum kan gå att analysera på mängder av olika plattformar,  inte minst 

inom idrotten. Ishockey som har setts och fortfarande ses av majoriteten som en manlig sport 

är ett praktexempel. Där män favoriseras i media och ses som den enda delen av sporten, 

medan kvinnor inom sporten inte alls får lika stort spelrum, inom media och framförallt 

ekonomiskt. Vi tror att vi genom analys av genussystemet inom ishockeyn kan upptäcka 

dolda mekanismer och anledningar till att saker är som de är. 
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Sedermera kommer uppsatsen även granska den mediala OS - bevakningen utifrån 

genusordningar som råder. Dessa beskriver balansen mellan män kontra kvinnor, hur den 

rådande balansen är ojämn och hur den är till männens favör (Hirdman, 2001). 

6.1 Idrottens genus som teori  

För att kunna ta ett helhetsgrepp om genusen i en uppsats av det här slaget behöver vi 

också få en helhetsbild av begreppet genus i relation till en idrottsdiskurs den inbegrips av 

i undersökningen. Tidigare har vi beskrivit ett par av de skillnader som uppstår redan vid 

könsdiskrepansen inom idrotten.  

Skillnaderna inom idrotten grundar sig i sociala praktiker som uppstår redan vid tidig 

ålder. Praktikerna bärs av familjen, av skolan och av media (Flinthoff, 2012). Du måste 

hela tiden, från din barndom, ta hänsyn till vilket kön du föddes in i. Du hamnar i vissa 

specifika fack och måste parera vissa fördomar bara beroende på ditt biologiska kön.  

Idrottens värld är hierarkisk bestämd och föga förvånande är det ett patriarkalt styre inom 

idrotten. Det är en social konstruktion och ingenting som är biologiskt bestämt, menar 

Flinthoff. Det är således något som kan förändras över tid och ingenting som är skrivet i 

sten för all framtid. 

Den idrottsliga diskursen är svårare att hantera för media i de ”nya” kvinnliga sporterna 

(Duncan & Hasbrook, 2012). Något som ytterligare försvårar situationen för kvinnorna i den 

hegemoniska manligheten som styr inom idrotten är den kultur som finns i manliga 

omklädningsrum. Omklädningsrummet är en bra arena för att förstärka den redan tidigare 

bestämda diskursen då det är en plats där det blivit socialt acceptabelt att förstärka sin 

maskulinitet och därigenom “göra genus” (Curry, 2002). Brackenridge (2002) menar att 

idrotten är en könssegregerad social institution och vita, heterosexuella män går långt för att 

behålla den makten de alltid har haft i den arenan. 

Riita Pirinen skriver i Gender and sport: A reader (2002) att det finns tre olika sorters diskurs 

att ta hänsyn till inom idrotten:  

● Trivialisering/marginalisering - Här är det hierarkin mellan de båda biologiska könen 

som sätter standarden. Den här rubriken innefattar att tanken är att det är männen som 

har förutsättningar att idrotta rent fysiskt och att det inte är lika naturligt för kvinnor. 

!28



Kvinnorna ses som det svagare könet och jämförs hela tiden med män. Med den 

diskursen i åtanke blir det således svårt att på något sätt förändra den manliga 

hegemonin som råder. 

● (O)jämlikhet - Kvinnorna anses idrotta med ett pris som kan leda till fysisk samt 

mental skada/ohälsa.  

● Separatism - Idrotten kritiseras för hur aggressiv, våldsamt och hierarkiskt det är. 

Dessa åsikter kommer främst från radikala sportfeminismen i USA där de också 

skapat ett eget idrottssystem utanför det manliga idrottssystemet. 

Under rubriken trivialisering/marginalisering går det också att väga in att det alltid är kvinnan 

som jämförs med mannen, medan mannen aldrig jämförs med kvinnan (Hall, 2002). Den 

typen av hierarkisk ordning förstärker också den redan rådande diskrepansen och 

segregationen i form av att det manliga idrottandet är normen och det kvinnliga idrottandet är 

det avvikande. Hall menar också att det står i konflikt med varandra att vara kvinna och atlet 

och att det bidrar till det psykologiskt ohälsosamma. Att män idrottar antas ofta vara en 

självklarhet som grundar sig i en medfödd egenskap (Berczes, 2006). Den tidigare nämnda 

Hall har även en teori som går ut på att feministisk forskning och den sociala rörelsen som 

följer är en direkt attack gentemot den maskulina diskursen som finns inom genus och sport.  

7. Analys  

Efter att ha analyserat det transkriberade materialet med utgångspunkt ur den kritiska 

diskursanalysen går det att slå fast att det mycket riktigt finns skillnader i kommenteringen 

utifrån de aktivas kön. Kommentatorerna konstruerar genus på olika sätt och reproducerar 

samt upprätthåller den rådande diskursen inom idrott; det vill säga att kvinnor ska vara 

underlägsna samt att de rör sig i en arena där manlig och maskulin hegemoni råder. 

Kommentatorerna i fråga är därmed med och legitimerar en genusordning där det manliga 

könet ska vara det dominanta och i överläge. 

Precis som det beskrivits tidigare handlar inte hegemoni om att skapa en maktstruktur genom 

våld och tvång, utan om oskrivna regler i samhället som grundar sig i en kulturell 

bestämmelse. Vi upplever att det är precis det kommentatorerna gör och upprätthåller. 
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Exempelvis det faktum att de vid ett par tillfällen använder ordet tjejer vid rapporteringen av 

damernas match men aldrig hänvisar till utövarnas kön när herrarnas match kommenteras 

(2-0 Finland). De säger ingenting som egentligen ska uppfattas som förnedrande eller 

kränkande, men det går likväl att se nyansskillnader i sättet de kommenterar på beroende på 

vilket köns ishockey de kommenterar. Det kan kopplas till det som vi tog upp tidigare i 

uppsatsen, det vill säga att när manliga kommentatorer kommenterar kvinnliga idrottsutövare 

kan kommenteringen hamna i ett fack där matchen analyseras och refereras utifrån ett sätt där 

de kvinnliga ishockeyspelarna inte är något annat än just imitationer av de manliga 

hockeyspelarna eftersom det är en manligt kodad sport samt en manlig arena där patriarkatet 

styr.  

 Både utifrån att idrotten är en manlig arena och att ishockeyn, som nämnts, är en manlig 

sport. Det kan förstärkas ytterligare utifrån exemplet att det nästan setts som otänkbart att en 

kvinna ens skulle kunna kommentera ishockey. Lena Sundqvist blev häromåret exempelvis 

den första kvinna som kommenterade manlig seriehockey på TV (Expressen, 2016). 

För att besvara en av Birgitte Mrals frågor om vem som får prata - och när: Det är män som 

pratar och får möjligheterna att retoriskt uttrycka sig. 

Det går även att se tydliga samband mellan kommenteringen och det Hirdman beskriver som 

genusslentrian samt genussytem. Här går det återigen att göra kopplingen till ordet tjejer 

jämfört med ordet killar, som aldrig nämns (Finland 2-0). Eller kommentatorernas val att 

beskriva de svenska damspelarna som svenskorna (Finland 5-1) medan herrspelarna aldrig 

benämns som svenskarna då det är underförstått att det är män som spelar i och med att det är 

normen. Hirdman menar vidare även att isärhållandet av könen, som i allra högsta grad är 

aktuellt inom idrottens arena, får män och kvinnor samt manligt och kvinnligt att framstå som 

varandras motsatser snarare än något annat. Därför blir det en krock, nästan en konkurrens 

när de är inne på samma arena som det exempelvis blir under OS när Discovery, i det här 

fallet, har som ambition att bevaka de manliga och de kvinnliga ishockeyspelarna på samma 

sätt. Och idrotten är, som nämnts tidigare, en arena där den manliga normen råder. Hade i 

stället något annat, som exempelvis läraryrket, analyserats hade i stället en kvinnlig norm 

rådit. Trots att kvinnor tittar är det trots allt till en manlig publik kommentatorerna talar, som 

Mral (2014) skrev. Den kvinnliga publiken är större under OS än annars men den är 

fortfarande inte norm - ens när kvinnor är utövarna. De tilldelas en underordnad roll och ses 

inte som de “normala”. Publiken ses som relativt homogen. Som vi var inne på tidigare kan 

sportspråket (‘sportuguese’) snarare skrämma bort kvinnorna än något annat. 
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Det finns en hel del exempel i kommenteringen som bevisar att genusslentrianen i högsta 

grad fortfarande finns inom idrotten. Ett exempel på en förmodat ofrivillig härskarteknik i 

kommenteringen är när Rebecca Stenberg gör mål för Damkronorna i matchen mot Finland. 

Hon kommer fri med målvakten och kommentatorn Tommy Åström höjer upphetsat rösten 

och säger exalterat: “Kom igen nu, Rebecca”. Att bara nämna en person vid förnamn kan vara 

ett sätt sänka personens status eller förringa dess legitimitet i den diskursen de verkar. Det 

blir en härskareknik, vilket Mral (2014) är en aspekt du måste ta hänsyn till utifrån en retorisk 

analys. Det kanske tydligaste exemplet på det är, precis som vi klargjorde i inledningskapitlet 

av uppsatsen, politiken där exempelvis Mona Sahlin ofta beskrevs med sitt förnamn medan 

Stefan Löfven beskrivs med både för- och efternamn eller bara efternamn. Uppenbarligen har 

den slentrianen även letat sig in till idrotten, då Rebecca Stenberg är den enda i vår empiri 

som bara benämns med sitt förnamn. Under ett tidigare avsnitt av uppsatsen beskrev vi även 

Lasse Anrells text från OS i Vancouver, där Helena Jonsson under krönikan blev “Helena”, 

medan den manliga skidskytten Björn Ferry blev Björn Ferry eller Ferry. Det här förstärker 

alltså den redan rådande diskursen och normen. Det blir också en del av den treenighet Riita 

Pirinen beskrev tidigare, det vill säga marginaliseringen och trivialiseringen. Det ska dock 

sägas att det inte är ett genomgående tema i Tommy Åströms och Håkan Loobs 

kommentering att de använder sig av den typen av retoriska angreppspunkter. De säger såväl 

efternamn som för- och efternamn på spelarna de allra flesta gångerna. De gör det således 

inte till en vana att ‘nedgradera’ damhockeyspelarna till att endast bli sitt förnamn. Å andra 

sidan går vår undersökning i stora drag ut på att undersöka om genusslentrian letar sig in i 

kommenteringen och hur kommentatorerna konstruerar genus samt gör skillnad på sin 

kommentering mellan de båda könen. Och skillnad finns det. Jämför med Tre Kronors 3-2-

reducering i matchen mot Tyskland. Omark och Patrik Hersley nämns. Aldrig Linus eller bara 

Patrik. När Patrick Reimer gör det avgörande 4-3-målet nämns återigen både för- och 

efternamn eller bara efternamnet (Tyskland 4-3). 

För att en svensk man ska nämnas vid förnamnet, och förnamnet endast, krävs det allt som 

oftast att personen i fråga har ett väldigt ovanligt förnamn eller är en absolut superstjärna. För 

att nämna två exempel finns Gunde Svan som ofta benämns som Gunde och det ständigt 

återkommande exemplet Zlatan Ibrahimovic som i de flesta fall bara benämns som Zlatan. I 

fallet Zlatan behövs inget efternamn för att alla ska förstå vem det är som avses. Där blir det 

således snarare bara en upphöjning av status att bara bli benämnd med sitt förnamn, medan 

en motsatt analys kan göras i fall då kvinnor nedgraderas till bara benämnas med sitt 

förnamn. 
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Något som också kan härledas till trivialiseringen samt den diskurs som påstår att damidrott 

inte är något annat än en imitation på en manlig idrott är det faktum att damhockeyspelarna 

vid flera tillfällen beskrivs som ‘duktiga, att det de gör är “fint” och vid ett tillfälle beskrivs 

en spelare som ‘häftig’ (7-2 Finland).. Det är ord som likaväl kan betraktas som 

nedvärderande trots att det är ord som egentligen är positiva. Det kan konnoteras till att 

tjejerna minsann gör så gott de kan och är jätteduktiga, medan männen snarare beskrivs som 

stjärnor eller skickliga. 

Efter Rebecca Stenbergs mål säger Tommy Åström exempelvis:  

“Rebecca Stenberg som är en målskytt. Hon var väldigt duktig i slutspelet förra säsongen, då 

hon tillhörde Djurgården” (5-2 FInland). Lite senare, i samband med Leif Boorks 

domarutmaning på ett av Finlands mål konstaterar expertkommentatorn Håkan Loob att: 

“Sverige har duktiga tjejer men det räcker inte riktigt till när Finland, Kanada, USA sätter ut 

sin spets. Dom har ett steg till eller ett snäpp till i sig” (Förbundskaptenen Leif Boork 

utmanar domslut som leder till ett finskt mål). 

I Håkan Loobs citat finns det flera ord som tydliggör genusslentrianen och känslan av att 

damerna inte gör annat än att imitera männen. Han säger att det är “duktiga tjejer” som spelar 

hockey (Förbundskaptenen Leif Boork utmanar domslut som leder till ett finskt mål). Att Tre 

Kronor skulle beskrivas som “duktiga killar” vid något tillfälle får anses vara osannolikt. Där 

går det också att göra kopplingen till det exempel vi tidigare tog upp i uppsatsen, då Jonas 

Karlsson ville förändra reglerna för att damerna skulle få visa hur ‘otroligt duktiga’ de är eller 

Mikael Renbergs utspel om en lättare puck för att “Herrarna skjuter hur hårt som helst, men 

det är svårare för tjejerna” (SVT, 2016). 

Tre Kronor beskrivs heller inte som killar vid något tillfälle i det material vi transkriberat och 

analyserat. De svenska herrarna beskrivs i stället, vid två tillfällen, som ‘aggressiva’. Det är 

den enda motsvarigheten till ‘duktiga tjejer’ det går att hitta i empirin. Vid ena tillfället 

beskrivs laget som otroligt aggressivt, av Håkan Loob (2-0 Tyskland) . Vid ett annat tillfälle 

är det i stället målvakten Viktor Fasth som beskrivs som aggressiv av Tommy Åström (En 

sekvens med räddningar från Sveriges målvakt Viktor Fasth).  

En tydlig skillnad som också kan kopplas till Håkan Loobs ordval är att han vid ett par 

tillfällen använder ordet ‘tjejer’ för att beskriva spelarna (2-0 Finland, Förbundskaptenen Leif 

Boork utmanar domslut som leder till ett finskt mål).  När herrarna spelas nämns det inte 
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vilket kön det är på de som spelar. Något som ytterligare förstärker bilden av att det manliga 

hockeyspelandet är normen. Vid totalt tre tillfällen, även om inte mängden i sig är det viktiga, 

i de tio klipp som använts som underlag till analysen säger kommentatorerna dessutom 

‘svenskorna’ för att beskriva de svenska spelarna (4-0 Finland, 5-1 Finland).. De benämner 

emellertid aldrig de svenska herrarna som svenskarna. I stället används Tre Kronor som 

beskrivning när det är de svenska herrspelarna som kommer på tal (1-0 Tyskland, 2-0 

Tyskland, 2-1 Tyskland, 4-3 Tyskland). Det behöver således inte påtalas att det är män som 

spelar, medan det är viktigt att påpeka könet när damerna spelar. Som Berczes (2006) skrev: 

“Att män idrottar antas ofta vara en självklarhet som grundar sig i en medfödd egenskap”.  

Med den teorin i åtanke går det således att slå fast att mannens närvaro på ishockeyplanen är 

så given att det inte behöver berättas att det är en man som spelar. En annan tydlig skillnad är 

att en finsk damspelare vid ett tillfälle beskrivs som häftig och speedig (7-2 Finland), medan 

exempelvis en tysk herrspelare i samma situation är farlig och giftig (3-1 Tyskland). Två ord 

som på ett tydligt sätt konnoterar på manlighet och tuffhet.  

I ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv handlar det om att ta hänsyn till de redan socialt 

bestämda strukturerna i samhället i allmänhet och den bestämda diskursen i synnerhet. Med 

tanke på det sammanhang den här diskursen verkar i, det vill säga i en manligt normativ 

arena, kan den typen av små ord och nyanser vara det som är hela skillnaden mellan ett 

manligt och kvinnligt narrativ eller perspektiv.  

Det bevisar den tes som Flinthoff (2012) beskrev, det vill säga att det är djupt sittande sociala 

strukturer som ligger bakom den långsamma eller obefintliga utvecklingen inom bevakningen 

av viss damidrott. De sociala praktikerna bärs av familjen, av skolan och av media. Från den 

dag du föds kommer du hamna i ett bestämt fack som du hela tiden kommer behöva ta 

hänsyn till. Med det sagt är Tommy Åströms och Håkan Loobs genusslentrian i 

kommenteringen inte oförlåtlig. De anpassar sig till en redan rådande diskurs och försöker så 

gott de kan för att ta sig ur den, men utan att lyckas fullt ut. Även om Flinthoff också är 

tydlig med att de sociala praktikerna och diskurserna inte är bestämda för all framtid. 

Den kanske mest anmärkningsvärda citeringen från kommentatorsduon kan göras i samband 

med Emma Nordins 4-1-mål mot Finland. Målet kom efter vad som kan beskrivas som en 

målvaktstavla av den finska målvakten Noora Räty. I samband med målet säger Tommy 

Åström följande: “Hon har skridskon mot stolpen men inte hela benskyddet. Räty skulle 

kunna ha en tretimmarssession med Erik Granqvist till exempel som är målvaktstränare” (4-1 
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Finland). Det går att konnotera mycket i en sådan kommentar från Åström. Dels insinuerar 

han att Räty inte har någon tränare utan att hon måste klara sig helt på egen hand och med det 

går det att hävda att Åström ofrivilligt påstår att det manliga överordnandet gäller och borde 

fortsätta göra det. Det vill säga att den manliga ishockeyn är den viktigare och att det inte 

nödvändigtvis läggs resurser som ska hjälpa till att utveckla den kvinnliga ishockeyn och 

därmed ha en chans att tillintetgöra den manliga hegemonin och det manliga överordnat i den 

manligt kodade sporten ishockey. 

Dels insinuerar han att det skulle behövas att en manlig gestalt trädde fram och hjälpte henne 

att bli bättre på att spela ishockey. Han förutsätter närmast att det inte finns resurser som 

redan jobbar med Noora Räty och hennes målvaktsspel. Grundinställningen i honom blir 

således att den manliga ishockeyn och det manliga sättet att träna, utvecklas och prestera är 

det ideala.  Han menar, för att hårddra det hela, att hon i stort sett bara råkar vara bra på 

hockey men att hon inte nödvändigtvis utvecklats i målvaktsspelet. Att ett så pass 

grundläggande incitament som att täcka vid stolpen med benskyddet behöver läras ut av en 

manlig tränare för att hon ska förstå att hon ska förstå att hon behöver täcka vid stolpen med 

benskyddet. Det Tommy Åström förutsätter är att hon inte förstår det själv. Det krävs att Erik 

Granqvist, som jobbat som målvaktstränare åt manliga målvakter under många år, kliver in 

och utbildar Noora Räty som trots att hon är förstemålvakt i Finland alltså behöver ha hjälp 

av Granqvist. Det krävdes således ett enda misstag från målvaktens sida för att han skulle 

förutsätta att Granqvist skulle behövas för att styra upp hennes målvaktsspel. 

Det Tommy Åström kan bidra till med den typen av kommentering är att kvinnor får sämre 

förutsättningar att idrotta. Det menar åtminstone Bérczes som menar att rapporteringar där 

kvinnliga idrottare marginaliseras, trivialiseras och framställs som avvikande får de sämre 

förutsättningar att idrotta. Det faller också in under kategorin som menar att kvinnliga 

idrottsprestationer tenderar att nedvärderas. 

En direkt jämförelse kan göras vid en situation i herrarnas match mot Tyskland. Då kommer 

Viktor Fasth fel vid en situation och det håller på att leda fram till ett mål för tyskarna.  “Och 

det är Hördler som skjuter tungt och returen Fasth kommer ut alldeles för långt och nu är det 

dubbla chanser och trippla chanser och det är ytterst nära att Tyskland gör 3-0 tre, fyra gånger 

om. Ett bombardemang mot Viktor Fasth. Efter att han kommit ut lite aggressivt i förstaläget 

och tappat, eeeeh, en del utav buren. Ooh, vad nära 3-0 Tyskland. Dom hugger reptilsnappt 
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på sina chanser. Som exempel Kahun här” (En sekvens med räddningar från Sveriges 

målvakt Viktor Fasth). 

Nu blev det förvisso inte mål i det läget, vilket gör att analysen av själva målchansen i sig 

inte framgår i klippet på samma sätt som den kan göra i samband med Emma Nordins mål på 

Noora Räty då det visas reprisbilder. Men faktum kvarstår att Tommy Åström i sin 

rapportering öppet kritiserar Viktor Fasth för att han “kommer ut alldeles för långt” “lite 

aggressivt” och “tappat en del av buren” (En sekvens med räddningar från Sveriges målvakt 

Viktor Fasth).  När den manlige målvakten gör ett misstag landar emellertid inte Tommy 

Åströms förstatanke på att någon behöver lära Viktor Fasth hur man spelar målvakt, då det är 

underförstått att han redan får en god utbildning dagligen av en målvaktstränare. En person 

som kan liknas vid Erik Granqvist, som Tommy Åström nämnde vid kommenteringen av den 

finska målvakten Noora Räty. I stället vinklas fokuset på hur farliga de tyska spelarna är när 

de bjuds på en möjlighet. De ‘hugger reptilsnabbt’ när tillfälle ges (En sekvens med 

räddningar från Sveriges målvakt Viktor Fasth).. Med de ordvalen tydliggör Tommy Åström 

Tyskland som något farligt, ett hot. Emma Nordin lyfts fram som en spelare som har potential 

men diskussionen landar i stället i huruvida det var en målvaktstavla eller inte från Noora 

Räty. 

8. Diskussion  

Ett exempel som visar trivaliseringen och som bevisar den manliga diskursen vi rör oss i är 

den dåvarande SVT-medarbetaren Jonas Karlsson (som för övrigt jobbade med OS i 

PyeongChang för Discovery Sverige) i en krönika i Sveriges Public Service-kanal SVT 1 

föreslog förändringar i damfotbollens regler för att göra sporten mer attraktiv. 

Det ligger ingen jämställdhetspoäng i att reglerna ska vara lika när de fysiska förutsättningarna inte är 
lika. Och med en mindre plan skulle tempot i fotbollen höjas, fler spelare skulle kunna slå läckra 

passningar och framför allt skulle fler få chansen att visa hur otroligt duktiga de faktiskt är. Men den 
största vinsten är förstås att damfotbollen ständigt skulle slippa jämföras med herrfotbollen. Den skulle 
få sin egen identitet med attraktivare spel och förmodligen med mer publik. (SVT) 

Där påvisade han återigen att kvinnorna hela tiden måste ta hänsyn till en manlig struktur i 

idrottsvärlden. Han använde också ord som “otroligt duktiga” som inte speciellt ofta används 
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när en manlig atlet ska användas. Vad damerna själva tycker tog han ingen hänsyn till i sin 

egen tyckare i SVT. 

Ishockeylegendaren Mikael Renberg, som till vardags jobbar som ishockeyexpert på SVT, 

gjorde sig skyldig till samma sak när han i TV-programmet “Hockeykväll” klargjorde att han 

ville se att damerna skulle börja spela med en lättare puck. 

Jag tycker att det är lite märkligt att man använder samma puck som herrarna. Jag vill ha en lite lättare 
puck. I friidrotten har till exempel damerna också lättare kulor. I ishockeyn har de lite mjukare klubbor, 

men pucken är likadan. Det är viktigt för att kunna ta skott utifrån. I dagens ishockey sjunker lagen ofta 
ner i egen zon och man måste ta skott från blålinjen. Det gör att man på något sätt måste främja det 
offensiva spelet. Herrarna skjuter hur hårt som helst, men det är svårare för tjejerna och där kanske man 

skulle försöka utveckla det offensiva spelet” (SVT, 2017).  

Föga förvånande möttes det av kritik av damspelarna själva. Bland annat skrev 

Damkronornas Erika Grahm på twitter ett kritiskt utspel mot Mikael Renbergs kontroversiella 

förslag: “Nej nej nej, Micke R. Vi kan faktiskt skjuta över den gula listen med samma puck 

som herrarna. Vi behåller den!” (Twitter, 2017)  

Situationen som beskriver männens högre status och deras prioritet över kvinnorna, kallas för 

“gender regime in sport” (Gilenstam, 2009). 

  

Den produktiva makten utövas inom den maktform som Foucault (2002) benämnde ”biomakt”. 

Biomakt karaktäriseras av organisering av befolkningen – i idrottssammanhang om den sunda kroppen, 

den atletiska kroppen, rätt kost, goda vanor och fysisk aktivitet. Kort sagt att kroppen kan manipuleras. 

I denna tanke  finns också en organisering av samhället på alla nivåer. Till exempel inom idrotten; 

olika klasser, tävlingar, serier – visar på en långt driven organisering, kategorisering och reglering. 

(Fundberg, 2015) 

I och med att vi i den här uppsatsen kommer att undersöka hur en TV-kanal eventuellt gör 

skillnader i sin kommentering beroende på utövarnas kön är det också av vikt att notera hur 

det tidigare har gjorts skillnader i kommenteringen genom historien. I kapitlet “Denial of 

power in televised women’s sports” i den tidigare nämnda Gender and sport: A reader 

beskriver Margaret Carlisle Duncan och Cynthia A. Hasbrook (2002) de upptäckter de gjorde 

när de undersökte en collegematch i basket på damsidan. Matchen sändes på TV och spelarna 

benämndes konsekvent som individer och inte som lag. Kommentatorerna lade också in ord 

som “beautiful done” (vackert gjort) och “smart play” (smart spelat) medan de i motsvarande 
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situationer i en herrmatch hade gjort fördjupande taktiska analyser med vad som gjordes rätt 

och vad som gjordes fel. På så sätt fick Duncan och Hasbrook intrycket av att basket för 

damer inte var en sport utan bara en imitation av en sport som spelas av och för män. 

Just de fördomarna tvingas även hockeyspelare på damsidan ofta ta hänsyn till. Damerna får 

inte tacklas på samma sätt som herrarna får vilket gör att det blir enklare att se damhockeyn 

som en imitation av herrhockeyn. Thaberge (2002) menar att det därför blir svårare att sälja 

in en sport som skiljer sig från den manliga varianten.  

Ishockeyn är som bekant en manligt kodad sport och de kvinnliga utövarna ses snarare som 

manliga än kvinnliga. Det blir ofta ett stort fokus på atleternas kroppar när det handlar om 

kvinnor i alla sportsammanhang. Det anses inte lika naturligt med en muskulös och vältränad 

kvinna som för en man i motsvarande situation. De vältränade och muskulösa kvinnorna kan 

till och med anses som en provokation av sin omgivning. Muskler konnoterar, som vi varit 

inne på tidigare i undersökningen, till manlighet och maskulinitet. Det kan medföra att 

kvinnliga idrottare tvingas leva i en känsla av att vara okvinnliga (Hirdman, 2015). 

Damhockeyspelare måste därför väga upp det genom att vara fysiska och tuffa på isen men 

feminina och kvinnliga utanför (Thaberge, 2002). 

Även om genusslentrianen letar sig in på sina håll i såväl Tommy Åströms som Håkan Loobs 

sätt att angripa och kommentera Damkronornas match skall det dock sägas att det tydligt 

märks att Discoverys ambition har varit att göra en jämställd bevakning av könen och att de 

inte gjort skillnad på hur de angriper damernas respektive herrarnas match trots att 

damishockeyn trots allt har mycket lägre status både i Sverige och i världen än vad herrarnas 

status är. Ett bevis på det är exemplet där damerna behövde städa upp efter guld- och 

silverfirandet 2006, även om det var tolv år sedan. 

De har till att börja med samma kommentatorer både i dam- och herrmatcherna vilket bevisar 

att ambitionen är att bevakningen och refereringen ska vara densamma oavsett vilket av 

könen som spelar match. En av de frågeställningar vi ämnade att besvara i undersökningen 

var huruvida Discovery i sin bevakning av de olympiska spelen 2018 bidragit till att förändra 

ojämställdheten inom sportjournalistiken genom att bevaka idrottarna, mer specifikt 

ishockeyspelarna, på samma sätt oberoende av deras kön. Det går inte att slå fast att 

Discoverys bevakning av ishockeyspelarna under OS bidrar till en samhällellig- eller social 
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förändring, som är ett av målen när ett ämne undersöks via Faircloughs modell vid en kritisk 

diskursanalys. Det går dock att göra bedömningen att de under veckorna som innefattade de 

olympiska spelen gjort allt i sin makt för att där och då visa att deras mål är att höja statusen 

på damernas ishockey och att de värderat damernas matcher på samma sätt som herrarnas 

matcher. Kommentatorerna har på intet sätt medvetet nedvärderat damerna i sin 

kommentering utan har försökt att på ett sakligt sätt framställa spelarna på samma sätt oavsett 

vilket kön de har. De har således inte försökt konstruera genus på något onaturligt sätt utan 

har haft inställningen att de båda könen har samma status och möjligheter att spela ishockey 

och bli bra ishockeyspelare. 

Något som ytterligare problematiserar analysen är det faktum att två män, som normalt sett 

inte rör sig i diskursen som innefattar damishockey, kommenterar matchen. Det går förstås 

inte att säkert slå fast att det påverkade hur kommenteringen gjordes men faktum kvarstår: 

vare sig Tommy Åström eller Håkan Loob har haft damernas ishockeyspelande som sin 

huvudsakliga kommenteringssyssla. Om en kvinna hade arbetat som expertkommentator till 

Åström under matchen är det möjligt att dynamiken hade förändrats. Diskursen hade 

definitivt sett annorlunda ut, med utgångspunkt i det interdiskursivistiska perspektivet. Du 

behöver då ta hänsyn till hur en diskurs står i relation till en annan. Diskursen 

sportkommentering av två män i en manlig arena med kvinnliga idrottare är en diskurs. 

Diskursen blir mer komplicerad om det är en man som kommenterar tillsammans med en 

kvinnlig expertkommentator, som i sin tur verkat som kvinna i den manliga diskursen i den 

manligt kodade sporten, i en manlig arena med kvinnliga idrottare.  

I och med att den kvinnliga expertkommentatorns diskurs blir annorlunda är det mindre risk 

att en sådan skulle referera på ett sätt som lika tydligt belyser att genusslentrianen alltjämt 

existerar inom idrottsvärlden. Det är då också möjligt att Tommy Åström i sin roll som 

kommentator skulle välja ett mer ödmjukt angreppssätt till damernas matcher, då 

expertkommentatorn skulle ha betydligt mer erfarenhet av att röra sig i den diskursen än vad 

fallet var nu med Håkan Loob. Det skulle kunna innebära att citat som “Hon har skridskon 

mot stolpen men inte hela benskyddet. Räty skulle kunna ha en tretimmarssession med Erik 

Granqvist till exempel som är målvaktstränare”, aldrig skulle ha uttalats från Åströms håll. 

Idrottens värld är trots allt en central sociokulturell arena vid vilken könens åtskillnad och 

hierarki produceras och fortskrider, som Tolvhed (2015) uttrycker det. Det gäller inte bara det 

som händer och sker på planen utan också på de andra delarna som innefattas inom idrottens 

!38



arena. Där ingår exempelvis kommenteringen och rapporteringen av de idrottsliga händelser. 

Därför är de två manliga kommentatorerna en faktor som behöver tas med som en faktor av 

analysen. 

Det behöver klarläggas att de flesta klippen inte hade någon tydlig diskrepans mellan könen 

hos Åströms och Loobs kommentering. Vilket är ett tecken på att kommenteringen trots allt 

var relativt jämställd och att utvecklingen går framåt. 

9. Slutsats  

Vi hade som uppgift att under uppsatsarbetet undersöka huruvida genusslentrianen letade sig 

in i bevakningen och kommenteringen av två utvalda ishockeymatcher från OS i 

PyeongChang 2018. Som kan läsas ovan upplevde vi att det fanns en del referat som 

tydliggjorde skillnaderna mellan hur herrar och damer bevakas i en så pass manligt kodad 

och dominerad arena som ishockeyn är en del av.  

Det går dock också att se att ishockeyn är skonad från den typen av stereotypiska 

kommenteringar som förekommit inom andra idrotter. Exempelvis kommenteras inte de 

kvinnliga ishockeyspelarnas utseende någon gång i det material som vi har studerat och 

analyserat. Det har med största sannolikhet att göra med att damernas kroppar är helt och 

håller isolerade från ögat. De har dels stora skydd som undanhåller deras kroppsformer. 

Dessutom spelar damerna, till skillnad från herrarna, med galler i stället för visir vilket 

ytterligare mystifierar kvinnornas utseende.  

En slutsats som kan dras är alltså att det går framåt, även inom idrottens värld, men att det 

alltjämt finns starkt inpräntade strukturer samt fördomar som försvårar förutsättningarna för 

de kvinnliga idrottarna och arbetet för jämställdhet i stort. Som vi nämnde i analysen 

upplevde vi inte att det gick att använda samtliga klipp som exempel på att det fanns en 

diskrepans i Discoverys bevakning beroende på könet de kommenterade. 

Genusslentrianen och de sociala konstruktionerna är alltså hårdare förankrade i samhället än 

vad ambitionerna är att försöka bryta upp dem. 
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