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Abstract 
 
Title: Misconduct! Does the media behave inappropriately against women’s hockey? - a study about 
Swedish media reports on Sweden’s hockey teams in the Olympics 
 
Ice hockey is a sport like many others that has been dominated by men throughout history. This shows 
both when it comes to sporting conditions and what gets exposure in media. This essay studies four 
Swedish newspapers reporting on the Swedish men’s and women’s hockey teams during the 
Olympics 1998 and 2018. With the help of a quantitative content analysis it analyzes to which degree 
the reporting is gender equal and what the difference between 1998 and 2018 is. The result of the 
essay is more equal now than it was 20 years ago. Women’s hockey gets more exposure in the media, 
female players are being quoted in the articles to a greater extent and the language in the articles about 
women’s hockey are more similar to the articles about men’s hockey in 2018. Even though there has 
been a progression, there is still a long way to go to full equality in the reporting on ice hockey. There 
was still more than twice as many articles about men’s hockey than women’s hockey in the four 
analyzed  newspapers in 2018 and men’s hockey is still the norm that women’s hockey is being 
compared to. 
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1. Bakgrund och inledning 
 
Ishockeyn är en idrott som till stor del domineras av män och rapporteringen i medierna det senaste 

året har kretsat mycket kring de ojämställda lönerna inom idrotten (Fellman, SVT, 2017). Tidigare har 

vi även fått höra hur damhockeylag kastas ur sina egna omklädningsrum till förmån för herrarna och i 

Leksand tvingades damerna till och med städa läktarna efter herrmatcherna (Lillhannus, Aftonbladet, 

2017). I vissa klubbar och landslag görs det jobb för att skapa mer lika förutsättningar för damer och 

herrar, men än är det långt kvar till en jämställd ishockey. I SVT:s senaste rapport gjordes det gällande 

att de manliga ishockeyspelarna i SHL tjänade 72 gånger mer än kvinnorna i motsvarigheten SDHL 

(Sandberg, SVT, 2017). 

 

Vinter-OS har arrangerats sedan 1924, men herrhockeyns olympiska historia sträcker sig till och med 

längre bak än så. Herrarna spelade nämligen hockey även på sommar-OS 1920, fyra år innan de första 

vinterspelen hölls. För damhockeyn tog det betydligt längre tid att bli accepterad som OS-sport. Inte 

förrän 1998 fick den en plats i OS-programmet (Olympic, 2018). Sedan dess har det hänt mycket, allt 

fler tjejer börjar spela hockey och utrymmet i medierna borde därför rimligtvis vara större idag 

jämfört med för 20 år sen, men hur ser det egentligen ut? Hur mycket rapporteras det om damhockey 

idag jämför med 1998 och är artiklarna om ämnet annorlunda idag? 

 

Trots att kvinnor har gjort stora framsteg inom idrotten, kommer deras insatser fortsätta att vara 

meningslösa så länge sportreportrar förlöjligar och nedvärderar kvinnors presentationer genom 

fördomsfulla kommentarer” (Halbert & Latimer 1994, s. 298). 

 

Det är ett viktigt ämne att undersöka med tanke på hur det ser ut i samhället idag där det pågår en 

debatt kring kvinnor och mäns löneskillnader, till exempel inom sporten. Att undersöka ämnen likt 

detta bidrar även till en ökad kännedom kring fenomenet som i längden hjälper till i utvecklingen 

kring att få en mer jämställd idrott. 

 

I februari 2018 var det dags för landslagshockeyns största skyltfönster, vinter-OS som i år utspelade 

sig i Pyeongchang i Sydkorea. Sverige hade som vanligt ett lag på både dam- och herrsidan, men hur 

såg det egentligen ut med mediernas rapportering kring turneringen? Fick damerna samma utrymme 

som herrarna i tidningarna och hur och vad rapporteras det om när det skrivs om respektive lag? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jämställd rapporteringen om de svenska 

ishockeylandslagen var under OS-hockeyn 2018 i de största svenska rikstidningarna jämfört med 

1998.  

 

Frågor vi vill besvara är:  

 

● Hur stort utrymme får damlandslaget i hockey i medierna jämfört med herrlandslaget? 

● Vilken texttyp är vanligast när det handlar om herr- och damhockey? 

● Hur ofta nämns de kvinnliga respektive manliga idrottarna vid namn i rubrik och ingress? 

● I vilken utsträckning används förnamn, efternamn och hela namn beroende på om det är en 

kvinna eller man? 

● Hur har det förändrats de senaste 20 åren? 

 

Hypotesen vi hade var att kvinnliga hockeyspelare inte ges samma auktoritet av medierna och att det 

därför är vanligare i samband med damidrott att tränarna tillfrågas. Med dessa variabler som 

utgångspunkt kommer utredde undersökningen hur stor andel av artiklarna som handlar om herr- 

respektive damlaget, vad artiklarna handlar om beroende vilket lag det handlar om och vilka som får 

komma till tals i vilken grad när det gäller de olika lagen. En annan intressant sak är hur normen 

påvisas av användningen av ordet dam- och herr framför landslaget eller hockey. Hypotesen här var 

att i herrhockey är det vanligare att det bara står “hockey” eller “landslag” och i damhockey är det 

vanligare att “dam” läggs till innan. 
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2. Tidigare Forskning 

 

2.1 Marginalisering av damidrott 
Under de senaste åren har det gjorts mängder med forskning på hur mycket plats damidrotten får i 

medierna. Undersökningsmetod och materialval har varierat, men resultatet har i stora drag alltid 

blivit detsamma. Damidrott får mindre utrymme än herridrott i medierna med stor marginal. 

 
Kvinnlig idrott fick ett ökat utrymme i nyhetsmedierna under 1900-talets slut, men det är långt kvar 

till en helt jämställd rapportering (Wallin, 1998: 90). Herrsporten får de allra flesta artiklarna och 

marginaliseringen av damidrotten i medierna är i allra högsta grad fortfarande en verklighet (Boyle & 

Haynes, 2010: 143). 

 
I Power play: Sport, the Media and Popular culture tar författarna Raymond Boyle och Richard 

Haynes upp mediernas representation av kvinnoidrott. Slutsatsen de drar är att marginaliseringen av 

kvinnor på sportsidorna fortfarande i allra högsta grad är verklighet och att det kanske är det tydligaste 

tecknet på de patriarkala strukturerna inom sporten (Boyle & Haynes, 2010: 143). 

 
Ulf Wallin jämför hur det har sett ut genom historien och förändring och utveckling under 100 år 

mellan 1895 och 1995. (Wallin, 1998: 90-93). Resultatet han kommer fram till gällande hur stor stor 

andel artiklar som handlar om kvinnlig och manlig idrott visar att det fortfarande är ett stort glapp 

mellan dessa två år 1995, men även att det minskat avsevärt sedan 1965 (Ibid, 1998: 90-93) Den visar 

att kvinnlig idrott har fått ett ökat utrymme mellan dessa år. Andelen artiklar om kvinnlig elitidrott har 

ökat från 2 procent 1965 till 13 procent 1995. Andelen artiklar om såväl manlig och kvinnlig idrott 

ökat under samma tid (Ibid, 1998: 90-93). 

 

Det finns även ett antal uppsatser på ämnet. I studien Dagstidningar och damidrott : En kvantitativ 

innehållsanalys av genusrepresentationen på sportsidorna i Sveriges största lokala- och regionala 

dagstidningar om genusrepresentation i lokalmedierna kommer författarna Johan Fredriksson och 

Jenny Borg fram till att sportsidorna domineras av herrsport och att det inte skiljer sig så mycket 

beroende på vart man är i landet (Fredriksson, Borg, 2015: 14). De kommer också fram till att 

herrsport generellt har större nyhetsvärde än damsport då det oftare får större utrymme och hamnar på 

förstasidan i högre utsträckning. Slutsatsen är att kvinnlig idrott därför blir marginaliserad som en 

avvikelse till manlig idrott. 
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Nathalie Andersson skriver i I frysboxen: Hur bevakningen av dam- och herridrott skiljer sig åt om 

hur kvinnliga respektive manliga idrottare presenteras i tre olika medieformer 

Genom en kvantitativ analys kommer författaren fram till att en överhängande majoritet av inslag, 

artiklar och krönikor skrivs av manliga journalister och tillägnas manliga idrottare. 

Majoriteten av den tidigare forskningen visar på att damidrotten marginaliseras och inte får alls lika 

stor plats som herridrotten  

 

Ett undantag är dock Damernas OS-år - syns det även i rapporteringen? : En kvantitativ- och 

kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets bildinnehåll under OS i Rio de Janeiro 2016 av Hanna 

Sjöberg och Andreas Eriksson. Där kommer författarna fram till att det är en relativt likvärdig 

representation av kvinnor och män i Sportbladets OS-rapportering 2016. Kvinnorna fick till och med 

lite mer plats under OS, men var även de som haft de största framgångarna, vilket troligen är 

anledningen till att de fått ta mest plats i bevakningen (Sjöberg & Eriksson, 2016: 32). Denna 

undersökning var om en enskild tidning och på ett enskilt evenemang, detta är inget som säger att 

damidrotten får lika mycket plats som herridrotten rent generellt i medierna. Den tidigare forskningen 

talar för det motsatta, att det finns en lång väg att gå till en jämställd rapportering, inte minst när det 

gäller hockeyn. 

 

2.2 Herrsport som norm 
 

Idrott har genom historien ofta ansetts vara något som bara män ska hålla på med. Att kvinnor skulle 

hålla på med tävlingsidrott var nästan otänkbart ända in på 1900-talet även i Sverige. Detta för att det 

betraktades som oestetiskt och alltför fysiskt ansträngande för kvinnor att hålla på med (Wallin, 1998: 

87). 

 
“Trots att kvinnor numera har idrottat i mer än 100 år och trots att RF betonar vikten av en jämställd 

idrott, betraktas idrotten fortfarande av många som en i huvudsak manlig aktivitet“ (Messner, 1992: 

19). Det skriver Michael Messner i Power at Play: Sports and the Problem of Masculinity och fler 

håller med. 

 

Boyle och Haynes skriver att kvinnor genom åren haft svårt att hitta sin plats i sportvärlden på grund 

av de normer och strukturer som finns i den.  

Förutom att herrsport har en överordnad ställning mot damsport så finns det också en samhällsnorm 

och en social kod där män definieras utifrån sitt sportintresse. Ett ointresse för sport ses som en 

feminin och negativ egenskap som bryter mot den manliga normen (Boyle, Haynes, 2009: 124).  
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I Det är dags att vi bryter isen Damhockey eller ”hockey” – den riktiga ishockeyn skriver Mimmi 

Almén om hur hockeyns regler utformades efter männen eftersom det bara var män som spelade när 

reglerna sattes. Efter det har reglerna i damhockeyn satts och skillnader mellan de båda är bland annat 

att damerna inte får tacklas och att de måste bära heltäckande visir oavsett ålder. Idrotten är 

konstruerad till att vara typiskt manlig och kvinnor tvingas till att acceptera och anpassa sig till den 

manliga normen för att ses som seriösa idrottare. Ett tydligt exempel på den manliga normen inom 

hockeyn är att herrligan heter SHL (Swedish Hockey League) medan damernas liga heter SDHL 

(Svenska damhockeyligan) (Almén, 2017: 26-31). 

 

 
2.3 Vilka får komma till tals? 
 
Så gott som dagligen talas det om jämställdhet i vårt samhälle. Kvinnor och män ska finnas 

representerade i jämn fördelning på arbetsplatser, i regeringen och i bolagsstyrelser (Andersson, 2004: 

21). I sportens värld arbetar Riksidrottsförbundet för att skapa det man kallar ”jämställd idrott”. Med 

detta menar man bland annat att kvinnlig och manlig idrottsutövning ska värderas lika och prioriteras 

på ett likvärdigt sätt: "Flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar." (Andersson, 

2004:21-22).  

 

I en innehållsanalys av Sportbladets bildinnehåll under OS i Rio de Janeiro 2016 har författarna 

Hanna Sjöberg och Andreas Eriksson till syfte att undersöka hur mycket plats kvinnliga idrottare, 

förbundskaptener och tränare respektive manliga idrottare, förbundskaptener och tränare får synas i en 

av Sveriges största sportbilagor, Sportbladet under OS i Rio 2016. (Sjöberg, Eriksson, 2017:5). 

Resultatet av denna studie kan spegla på att idrottsrapporteringen blivit mer jämställd och att även 

idrottsvärlden blivit mer jämställd – åtminstone i hänseendet att båda könen får delta i samtliga 

idrotter och synas i rapporteringen (Ibid, 2017: 1). 

 

I ”2003 års Publicistiska bokslut, del 2. Sportens olika sidor: männens och de manliga sporternas 

revir” undersöker författaren Ulrika Andersson tre landsortstidningars sportsidor där syftet är att ta 

reda på vilken sport som får mest utrymme och hur fördelningen mellan dam- och herridrott ser ut 

(Andersson, 2004:5-6). Hon undersökte även hur ofta kvinnor respektive män är huvudperson i 

artiklarna. Ibid, 2004:24).  
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Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslutande organ, båda könens kunskaper, erfarenheter 

och värderingar ska tas tillvara och ges möjlighet att påverka idrottens utveckling. Vidare ska andelen 

kvinnliga och manliga tränare motsvara fördelningen bland aktiva inom respektive idrott. (Andersson, 

2004: 22) 

 

Slutsatsen hon drar är att på grund av den manliga dominansen i sportmaterialet ökar 

snedfördelningen mellan män och kvinnor sett till tidningens helhet för att sportsidorna utgör den 

största delen av tidningens innehåll.  

En rimlig slutsats att dra är att den manliga dominansen i sportmaterial ökar snedfördelningen mellan 

män och kvinnor sett till tidningen som helhet, eftersom sporten oftast utgör det största ämnet i en 

tidning, och att detta ämne i sin tur till största del består av manliga huvudpersoner.  

 

I de flesta av dessa undersökningar är det kvinna eller man som undersöks. Fokuset i denna uppsats 

kommer dock mer att ligga på vilken position huvudpersonen har i laget. Det vill säga ifall det är en 

spelare, ledare, förbundsperson eller expert som citeras i artikeln och inte vilket kön personen har.  
 
2.4 Framställning av kvinnliga respektive manliga idrottare (manliga och kvinnliga 
egenskaper) 
 
Flertalet studier har gjorts på hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media. Resultatet som de 

kommit fram till är att män oftast framställs med sin idrottsliga prestation och fysiska egenskaper i 

fokus medan kvinnor framställs med porträttbilder mer kopplade till deras utseende än deras kapacitet 

som idrottare och sportsliga resultat (Boyle och Haynes, 2009: 143).  

 
Raymond Boyle och Richard Haynes skriver att bilden av de olika könen och vad som är typiska och 

positiva egenskaper hos dem skiljer sig åt. Framgång och makt inom sporten ses som en naturligt 

manlig egenskap och att maskulin styrka ses som något positivt medan kvinnlig muskelstyrka ses som 

något omänskligt och till och med osmakligt. De kvinnliga idrottarna blir ofta mer kopplade till deras 

utseende än deras kapacitet som idrottare och sportsliga resultat (Ibid, 2009: 143).  

 

I ”Damhockey är inget kuddkrig”: Upprätthållande och ifrågasättande av sunt förnuft i svensk 

sportmedia” undersöker Beatrice Persson att damhockeyspelare inte hyllas lika ofta som 

herrhockeyspelare och istället trivialiseras och sexualiseras i medierna. Det undersöks hur sportmedier 

i Sverige konstruerar damhockeyn i relation till herrhockeyn med en diskursanalys som har sin grund i 

diskurs- och genusteori (Persson, 2015:14). TV, tidningar och radio undersöktes och resultatet var att 

svenska sportmedier ofta konstruerar damhockeyn som ett problem och att spelarna framställs som 
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“ödmjuka hjältinnor” som ger upp sina liv för sporten eller som svaga mentalt. En annan slutsats är att 

herrhockeyn är normen som damhockeyn jämförs mot (Ibid, 2015:40) 

 

Nathalie Andersson skriver i “I frysboxen: Hur bevakningen av dam- och herridrott skiljer sig åt” att 

i den undersökning hon genomfört är en överhängande majoritet av inslag, artiklar och krönikor 

skrivna av manliga journalister och tillägnas manliga idrottare samt att kvinnor och män beskrivs på 

olika sätt i texter och rubriker. När det kommer till den visuella delen finns det tydliga tendenser att 

kvinnliga idrottare ofta framställs med porträttbilder eller miljöbilder, medan de manliga idrottarna 

framställs genom situationsbilder där de typiska manliga attributen hamnar i fokus. Muskelmassa, 

styrka och snabbhet får framhävas (Andersson, 2016:14). 

 

Lisa Hedengren och Ida-Sofie Lindwall har i “Måste man tackla sig in i medierna? : en analys av hur 

damhockey framställs i svenska medier” undersöker hur damhockey framställs i svensk dagspress 

mellan 1992 och 2014. 757 artiklar har analyserats där sökorden varit “riksserien", "damkronorna" 

och "damhockey. Resultatet visar att det skrivs mer om  damhockey när det är OS-år där OS i Turin 

2006 är i framkant. Trots att fokus ligger på de sportsliga prestationerna så nämns ekonomiska och 

sportsliga förutsättningar frekvent (Hedengren, Lindwall, 2014: 1).  
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3. Teori 

 

3.1 Hegemoni 

 

Mediernas olika behandling av manliga och kvinnliga idrottare kan förklaras i termer av hegemoni, ett 

teoretiskt begrepp som myntades av Antonio Gramsci. Hegemoni bygger på att ett dominerande skikt 

i samhället upprätthåller och kan hävda sig i en ledande position i samhället (Connell, 1995:115). 

Detta kan appliceras på hur herrhockeyn har en ställning i samhället som i nuläget står över 

damhockeyn. “Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet” (Ibid, 1995:115). 

Mäns dominanta position garanteras på så sätt samtidigt som kvinnor underordnas. Det innebär dock 

inte att det alltid är de mäktigaste männen som per automatik är bärarna av hegemonisk maskulinitet. 

Det kan lika gärna vara ideal i form av skådespelare eller till och med fantasifigurer. “Individer med 

stor institutionell makt eller stora rikedomar kan i privatliv befinna sig långt från det hegemoniska 

mönstret” (Ibid, 1995: 115). Hegemoni skapas trots detta endast när det finns ett samband mellan 

kulturella ideal och institutionell makt. Få män praktiserar det hegemoni medvetet, trots det drar 

majoriteten av män nytta av maskulinitetens hegemoni. Det vill säga män utnyttjar den patriarkala 

utdelningen i form av de fördelar som män drar av kvinnors underordnade ställning. (Ibid, 1995: 117). 

Herrhockeyns överordnade ställning till damhockeyn ger fördelar till de män som spelar hockey i 

form av högre löner, större möjlighet att leva på hockeyn och därmed kunna fokusera helt på den och 

större exponering i medierna. “Om en stor grupp av män har någon form av samröre med det 

hegemoniska projektet, men inte i sig själva utgör sinnebilden av den hegemoniska maskuliniteten, då 

behöver vi ett sätt att teoretisera över deras specifika situation” (Ibid, 1995: 103). 

 

Det kan göras genom att observera en relation byggd på delaktighet i det hegemoniska projektet 

mellan olika grupper av män. “Maskuliniteter som är så konstruerade att de erhåller den patriarkaliska 

utdelningen utan de spänningar och de risker det innebär att befinna sig i patriarkatets frontlinje är i 

denna mening delaktiga” (Connell, 1995: 103). De beskriver författaren som den slöare versionen av 

den hegemoniska maskuliniteten. En liknelse kan göras att de är de män som hejar på TV-sända 

fotbollsmatcher och de som faktiskt springer runt i leran och jagar en boll och tacklas (Ibid, 

1995:117). Hegemoni är aldrig påtvingat uppifrån, det är alltid resultatet från förhandlingar mellan en 

dominant och en underordnad grupp. En process som innehåller både motstånd och samtycke (Storey, 

2015: 84). När det kommer till normer inom ishockeyn så är ett tydligt tecken på den manliga normen 

att herrhockey oftast benämns som bara hockey eller ishockey. Damhockey däremot beskrivs oftare 
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som just damhockey. I mängder av artiklar kan denna överordnade ställning märkas och det avser 

denna studie till att undersöka. När det kommer till namn i rubrik och ingresser kan också det visa 

vilken ställning männen har jämfört med kvinnorna. 

 

3.2 Genusteori 

 

En av de hegemoniska strukturerna i samhället är den mellan män och kvinnor. Resultaten från ovan 

diskuterade forskning om genus och idrott går att systematisera utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

Genusteori är relevant i uppsatsen eftersom det är en jämförelse mellan hur de olika könen 

representeras i medierna och då kan teorier angående genusrepresentation och genuskontraktet vara 

bra för att hitta resonemang att bottna i. Yvonne Hirdman pratar om “genuskontraktet” och beskriver 

genus genom hur det ska vara, normativa uttalanden och hur det bör vara mellan män och kvinnor. 

Här sätts relationen i centrum där han tar hand om henne, hon är den mindre och den svagare. 

(Hirdman, 2003, 80). Hon nämner även grunduppfattningen av den manliga förpliktelsen där mannen 

ska ta hand om kvinnan, beskydda och försörja (Ibid, 2003: 85). Den kvinnliga delen i “kontraktet” är 

att hon inte har rätt att lämna sin plats, det vill säga hemmet. En kvinna ska utföra sina sysslor enligt 

de paragrafer som skapats: att föda barn och sköta hushållet. Här går det att dra paralleller till hur det 

ser ut inom sporten där kvinnorna inte har någon naturlig plats. Den manliga delen i genuskontraktet 

är att han har sin plats i den offentliga sfären och ska vara produktiv. Mannen är den som får komma 

till tals i offentliga sammanhang (Hirdman, 2003: 81). Om detta återspeglar sig även på tidningarnas 

rapportering kring OS-hockeyn undersöktes med hjälp av att titta på huruvida de kvinnliga 

hockeyspelarna får föra sin egen talan kring sin sport och sitt lag jämfört med hur det ser ut för de 

manliga spelarna. Tränarna för både dam- och herrlandslaget var under både OS 1998 och 2018 män 

och hur ofta de får komma till tals jämfört med spelarna är en intressant aspekt som undersöktes.  

 

Hirdman menar att genussystemet bygger på två huvudsakliga principer, manlig överordning och 

könens isärhållning (Hirdman, 2003: 80). Att den manliga överordningen och den manliga normen 

som finns inom sporter såsom ishockey är en bidragande orsak till att förbunden och 

tränarpositionerna på både dam- och herrsidan domineras av män är troligt.  

 

Raewyn Connell skriver i sin bok Maskuliniteter orden “reproduktiv arena”. Det beskriver hon som 

“genom genusprocesser organiseras vardagslivet i relation till en reproduktiv arena som definieras av 

den mänskliga reproduktionens kroppsliga strukturer och processer till vilka vi kan räkna åtrå och 

samlag, barnafödande och barnavård, kroppsliga genusskillnader och genuslikheter”. Genus kan ses 

som en social praktik som hela tiden refererar till kroppar och det kropparnas funktion. (Connell, 
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1995: 110). Hon skriver att den sociala praktiken är kreativ och uppfinningsrik och kan inte ses som 

outvecklad. “Den svarar mot särskilda situationer som är skapad inom avgränsande strukturer av 

sociala relationer”. Genusrelationerna är de relationer mellan människor och grupper som organiseras 

inom reproduktionsarenan. Det kan även ses som en av de viktigaste strukturerna inom 

dokumenterade samhällen (Ibid, 1995:110).  

 

Mannen är normen och det handlar om en jämförelse mellan kvinnan och människan. Kvinnan blir 

därför underordnad och jämförs med det “normala” som är mannen 

“Om kvinnor bryter genusarbetsdelningens tabu kan det ske med ett visst beröm” (Hirdman, 2003: 

59-68). I denna uppsats undersöks det i vilken utsträckning herrhockeyn och herrlandslaget ses som 

normen och bara beskrivs som “hockey” eller “landslaget” till exempel, medan damhockey beskrivs 

som just damhockey som därmed blir en jämförelse med herrhockeyn som ses som “den riktiga 

hockeyn” och normen.  

 

3.3 Agenda-setting 

 

Teorin om agenda-setting, som på svenska ofta benämns som dagordningsteorin, innebär att medierna 

presenterar specifika frågor mer kontinuerligt och att dessa frågor sedan uppfattas som viktigare för 

allmänheten än de frågor som förekommer mer sällan.  

“Den grundläggande tanken bakom agenda-setting är att det finns ett orsakssamband mellan de frågor 

och objekt som får stor uppmärksamhet i medierna och de frågor eller objekt som medborgarna tycker 

är viktiga” (Strömbäck, 2014: 101). Medierna kan till viss del bestämma vilka ämnen som folk 

engagerar sig i och tycker är viktiga. Därför finns det ett orsakssamband mellan vad människor anser 

är viktigt och vad som rapporteras i medierna. Medierna kan dock inte helt bestämma över vad folk 

anser vara viktigt, utan det måste vara ett ämne som allmänheten redan intresserar sig av. “I regel 

omfattar allmänhetens dagordning mellan två och sex frågor, och det är dessa som medierna har 

inflytande över” (Strömbäck, 2014: 106). Denna teori är relevant till att se vad medierna väljer att 

framhäva under OS och hur stor plats damlandslaget får jämför med herrlandslaget och huruvida deras 

prestationer blir en “snackis i fikarummen” beroende hur mycket tidningarna väljer att rapportera. 

Denna undersökning tar upp hur mycket det skrivs om damhockey idag gentemot för 20 år sedan och 

kan på så sätt se om medvetenheten ökat och om tidningarna tänker mer på sin roll i att sätta ämnen på 

dagordningen och därmed skriver mer om damhockey. Tidningarna har makten att påverka vad som 

skrivs och därmed vad svenska folket exponeras för.  
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Agenda setting har visat sig vara en teori som är både djup och bred... Den har kallats teorin som är 

mest värd att bedriva inom masskommunikation (Coleman, McCombs, Shaw, Weaver 2009: 147-148).  

 

Det finns två nivåer av agenda-setting, den första är den som enbart fokuserar på hur mycket medierna 

rapporterar om ett visst ämne påverkar allmänhetens intresse. Den andra nivån tar upp hur medierna 

rapporterar om ämnen och inte bara hur mycket det skrivs om ämnet. Här ligger fokus på hur ämnen 

och personer framställs och med vilka attributer, om de är positiva eller negativa. Effekten av detta 

blir ungefär densamma som i den första nivån, tonen och attributerna som medierna använder i sina 

beskrivningar blir också allmänhetens främsta uppfattning om ämnet (Coleman, McCombs, Shaw, 

Weaver. 2009: 152). 

 

 

3.4 Gestaltningsteorin 

 

I gestaltningsteorin eller “framing theory” menar Erving Goffman att sättet som saker presenteras till 

en publik påverkar publikens val i hur de bearbetar den informationen (Goffman, 2014: 29). Detta går 

att applicera på nyhetsmediernas framställning av OS-ishockeyn genom vad de väljer att rapportera 

om på dam- och herrsidan. Gestaltningsteorin är troligen vid sidan av dagordningsteorin den 

viktigaste teorin gällande mediernas effekt på den politiska kommunikationen (Strömbäck, 2014: 

113). Den har kommit att bli den vanligaste teorin de senaste åren och enligt vissa har den skapat ett 

nytt tankesätt inom medieforskningen. Om man jämför gestaltningsteorin och dagordningsteorin med 

varandra så är gestaltningsteorin mer mångfacetterad. “I en skepnad handlar den om hur mediernas 

gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar människors uppfattningar av samma aspekter 

i verkligheten”. Den handlar även om hur medierna gestaltar verkligheten på vissa sätt men inte andra 

och hur de återskapar och sprider olika maktcentrum och ideologiers sätt att se på verkligheten (Ibid, 

2014: 113). Ordet “framing” kan översättas till utformning, gestaltning eller inramning. “To frame” 

betyder att utforma, gestalta något. Gestaltningsprocesser är omöjliga att undvika eftersom människan 

strävar efter att skapa mening i tillvaron. “Varje gång vi kommunicerar med någon gestaltar vi 

verkligheten” (Ibid, 2014: 113). Framing lyfter fram och belyser information och gör det på så sätt 

mer exponerat för mottagaren. En ökning av exponering ökar sannolikheten för mottagaren att 

uppleva informationen, bearbeta den och lagra den i minnet (Entman, 1993:53). En förståelse för 

gestaltningsteorin hjälper till att belysa många empiriska och normativa dispyter, framförallt på grund 

av att gestaltning får oss att läsa kommunikativa texter på detaljnivå. Entman menar att en gemensam 

förståelse kan hjälpa till att utgöra ramverk kring en specifik forskning. (Ibid, 1993:54).  
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“Gestaltning fokuserar på vad som kommer diskuteras, hur det kommer diskuteras och framförallt hur 

det inte kommer diskuteras” (Altheide. 1997: 651). Altheide tar upp ett exempel som handlar om att 

illegal droganvändning antingen kan framställas som ett “folkhälsoproblem” eller som ett 

“straffrättsproblem”. Vilken gestaltning medierna använder påverkar sedan den allmänna diskursen 

kring ämnet. Samma sak går att applicera på damhockeyn, beroende hur medierna framställer den 

kommer också den allmänna uppfattning om sporten att ändras.  

 

En annan intressant teori som går att koppla till teorin om agenda-setting är den om nyhetsvärdering. 

Jesper Strömbäck räknar upp vilka värden som har högst betydelse för en nyhet. De som har störst 

betydelse enligt honom är att händelsen är sensationell och oväntad, att den är dramatisk och 

spännande, att det handlar om en exklusiv nyhet, att händelsen intresserar många människor och att 

den handlar om kända eller viktiga personer eller organisationer (Strömbäck, 2014: 161). Detta går att 

använda i denna uppsats när det kommer till att analysera varför tidningarna skriver om det de skriver 

om och även hur de skriver om dessa ämnen. 
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4. Material och metod 

 

4.1 Metod 

Metoden i uppsatsen är en kvantitativ innehållsanalys. Bryman påpekar att kvantitativ forskning 

förknippas med ett antal olika metoder för insamling av information. (Bryman, 2011: 20). En 

innehållsanalys uppvisar många viktiga egenskaper som en kvantitativ studie för med sig. Det innebär 

att man gör en kvantitativ analys av de budskap eller de kommunikativa innehåll som i vårt fall finns i 

en dagstidning (Ibid, 2011, 21). Kvantitativ forskning använder sig alltså av ett specifikt språk som 

visar upp vissa likheter när det kommer till hur vetenskapsmän pratar om hur de undersöker 

“naturen”. Några av termerna i detta språk är variabler, kontroll, mätning och experiment (Ibid, 2011, 

21). En kvantitativ analys har fördelarna att den kan bli mer objektiv och att uppsatsen därmed får en 

högre reliabilitet. Eftersom en kvantitativ analys kan ge så omfattande resultat inom det här ämnet blir 

det därför ett naturligt val, då resultaten får en större säkerhet. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysens stora vinst är dess effektivitet. Utan metodens systematiska och 

formaliserade ansats är det normalt omöjligt att närma sig ett större material (Nilsson, 2010: 119). 

  

Kvantitativa metoder syftar till att hitta mängd, frekvens, omfång. Saker som går att kvantifiera och på 

ett tydligt och objektivt sätt mäta. Studien kommer ha ett kodschema som anknyter till 

frågeställningarna i valet av variabler. Den första variabeln i denna uppsats är “Om vilket av lagen 

handlar artikeln om?”. Denna variabel kopplas tydligt till frågeställningen “Hur stort utrymme får 

damlandslaget i hockey i medierna jämfört med herrlandslaget?”.  

 

Efter det kommer variablerna “Vilket är artikelns huvudtema?” och “Vilken texttyp är artikeln?” som 

även de kopplas till varsin frågeställning. “Vem intervjuas i artikeln?” är nästa frågeställning och den 

tillhörande variabeln ställer precis samma fråga. Fokuset där ligger inte, till skillnad från många 

tidigare uppsatser på ämnet, på om det är kvinnor eller män som kommer till tals utan snarare vilken 

position personen har i förhållande till laget. 
 

Kvantitativa metoder fungerar bra när resurserna endast är tillräckliga för att göra studien på ett 

begränsat antal observationer, i vårt fall artiklar, men när syftet är att kunna säga något generellt om 

en större antal (Eliasson, 2013: 30). Det är passande för denna undersökning då den undersöker 

hockeylandslagen under OS, men har samtidigt också som syfte att se hur kvinnlig idrott behandlas i 

medierna mer generellt. En kvantitativ undersökning är också mer lämpad för att bearbeta ett större 

material när tiden eller resurserna är begränsade än en kvalitativ undersökning (Ibid, 2013: 30). 
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En annan viktig aspekt med undersökningen är att se det utifrån ett större perspektiv än bara just 

“rapporteringen i kvällstidningarna kring ishockey under OS” och inte bara fastna vid att detta är ett 

enskilt sammanhang utan också en del av samhället och dess strukturer och normer. Det går dock inte 

för det dra förhastade slutsatser då resultatet just är enbart på detta, men med hjälp av tidigare 

forskning och teorier går det att iallafall göra en kvalificerad gissning på varför det ser ut som det gör. 

 

“Om du vill säga något om hur utbredda olika förhållanden och attityder är… så ska du räkna med att 

genomföra en kvantitativ undersökning” (Ibid, 2013: 31). Nackdelen med att göra en kvantitativa 

analyser är att det är svårare att gå på djupet än vad det är i en kvalitativ analys. “Kvalitativa metoder 

är bra på att undersöka företeelser som kvantitativa metoder inte kommer åt” (Ibid, 2013: 27). Det vill 

säga sådana som inte går att räkna i siffror och mängd. Det som ska undersökas i denna studie ska 

dock räknas i siffror och mängd och lämpar sig därför bättre att genomföra med hjälp av en kvantitativ 

analys. 

 

4.2 Urval och avgränsning 

 

Materialet vi använt oss av är tidningsartiklar från Sveriges fyra största dagstidningar Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Sammanlagt är det 144 artiklar vi analyserat. 52 

herrartiklar 1998, 51 herrartiklar 2018, 13 damartiklar 1998 och 25 damartiklar 2018. Utöver det fanns 

det även tre artiklar om båda könen sammanlagt. Detta för att få en så övergripande bild över vad de 

rikstäckande tidningarna rapporterar om. Valet att inte ta några lokaltidningar har vi gjort för att det 

ofta finns en lokal vinkel i dem om till exempel en spelare kommer från just det området i landet. Det 

är inte det vi ville undersöka utan hur rapporteringen ser ut ur ett riksperspektiv och därför valde vi 

fyra tidningar som har en rapportering över hela landet. 

 

Om studien reser frågor på en mer övergripande samhällsnivå kan det vara rimligt att välja ut de största 

och mest använda medierna - med störst genomslagskraft och störst potential att påverka flest 

människor (effektorienterad urvalsprincip) (Ekström, 2010: 129).  

 

Undersökningen jämför hur rapporteringen såg ut under OS 1998, som var de första olympiska spelen 

där damhockeyn fanns med och hur den ser ut i OS 2018. Detta för att få en övergripande bild över 

hur utvecklingen har sett ut sen damsporten först infördes i OS till idag.  
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För att se till att få med rätt artiklar i urvalet sökte vi på artiklar som innehöll “hockey”, 

“Damkronorna” eller “Tre Kronor” under de valda tidsperioderna och sållade sedan bort artiklarna 

som handlade om annat än OS-hockeyn eller som bara delvis handlar om OS-hockeyn. Kvar blev de 

artiklar som uteslutande handlar om ishockey i samband med OS. 

 

Tidsspannet för undersökningen under OS 2018 är  mellan 3 och 18 februari 2018. Vi analyserade 

artiklar en vecka innan respektive landslag börjar sitt gruppspel i OS, fram till gruppspelets slut. 

Anledningen till att vi valde att bara analysera fram till gruppspelens slut är att antalet matcher för 

dam- och herrlandslaget blev lika många då. På så vis slapp vi snedfördelning om antingen damerna 

eller herrarna skulle misslyckats med att ta sig vidare från gruppspelet. Damernas gruppspel pågick 

mellan 10 och 14 februari och herrarnas gruppspel mellan 15 och 18 februari (Olympics, 2018). 

Tidsspannen vi analyserade blev alltså:  

 

● Damerna: 3-14 februari 2018 

● Herrarna: 8-18 februari 2018 

 

Tidsspannet för undersökningen från OS 1998 sträckte sig mellan 4 och 17 februari för att på så sätt få 

ett lika långt undersökt tidsspann som under OS 2018. Damernas gruppspel pågick mellan 8 och 14 

februari och herrarnas mellan 13 och 16 februari (Olympics, 2018). För att sammanlagt undersöka 12 

dagar så blev därför tidsspannen som följer: 

 

● Damerna: 4-15 februari 1998 

● Herrarna: 6-17 februari 1998 

 

4.3 Konstruering av kodschema 

 

När vi skapade kodschemat la vi stor vikt på att alla variabler på något sätt skulle kunna kopplas till 

uppsatsens frågeställningar. Utifrån detta tog vi fram dem och efter att ha gått igenom samtliga 

artiklar om OS-hockeyn i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 

perioderna 1998 och 2018 som studien fokuserar på började vi koda. 

 

När vi märkte vilka typer av artiklar och teman som förekom oftast i artiklarna kunde vi därefter ta 

fram variabelvärden för dessa. En variabel som vi hittade under den första provkodningen var den om 

könsförekomst då vi upptäckte att det fanns ett mönster i att damartiklarna oftare hade ord som 

könsbestämde sporten och landslaget än herrartiklarna. Här valde vi bort att räkna med de gånger det 
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stod “Damkronorna” då det trots allt är ett vedertaget smeknamn för laget precis som Tre Kronor är 

för herrlaget. 

Variablerna om namn i rubrik och ingress och “vilka får komma till tals” finns för att se dels hur ofta 

artiklarna lägger sin största fokus på kvinnor respektive män, vad skribenten lockar in läsaren med 

och hur ofta kvinnor respektive män får uttala sig om sin eller det andra könets sport. Detta för att se 

vilken auktoritet som ges av tidningarna till de olika könen när det kommer till att uttala sig om idrott. 

 

4.4 Kodschema 

 

V1: ID-nummer: Ifylls med artikelns identifikationsnummer mellan 1 och 143. 
 
V2: Tidning:  

21: Aftonbladet 
22: Dagens Nyheter 
23: Expressen 
24. Svenska Dagbladet 

 
V3: Årtal 

31: 1998 
32: 2018 

 
V4: Artikelns upplägg:  

41: Artikel om enbart herrlandslaget 
42: Artikel om enbart damlandslaget 
43: Gemensam artikel för både dam- och herrlandslaget 
 

V5: Texttyp: 
51: Matchtext 
52: TT matchreferat 
53: Åsiktstext (Krönika, kolumn, debatt) 
54: Nyhet 
55: Personporträtt/intervju (ingen nyhet) 
 

V6: Vem kommer till tals: 
61: Spelare (laget det handlar om) 
62: Ledare (laget det handlar om) 
63: Förbundsperson 
64: Expert 
65: Övrigt (Kändis, läsare, annan utomstående) 
 

V7: Hur många gånger omnämns de kvinnliga landslaget eller damhockey med sitt kön?  
(Tjejerna, damerna, damlandslaget, damhockey osv) 
Damkronorna räknas inte då det är ett vedertaget smeknamn på laget 
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Antal gånger 
 
V8: Hur många gånger omnämns de manliga landslaget eller herrhockey med sitt kön? 
(Killarna, herrarna, grabbarna, herrlandslaget, herrhockey osv) 
Tre Kronor räknas inte då varken tre eller kronor är ord för det manliga könet 
Antal gånger 
 
V9: Huvudsakligt tema:  

91: Kritik 
92: Försvar på kritik 
93: Beröm 
94: Förutsättningar inom sporten 
95: Inför 
96: Resultat 
97: Övrigt (laguttagning, ny tränare, privatliv) 

 
V10: Namn i rubrik: 

101: Bara förnamn man 
102: Bara förnamn kvinna 
103: Bara efternamn man 
104: Bara efternamn kvinna 
105: Både för- och efternamn man 
106: Både för- och efternamn kvinna 
107: Smeknamn 
108: Inget namn förekommer 

 
V11: Namn i ingress: 
            111: Bara förnamn man 

112: Bara förnamn kvinna 
113: Bara efternamn man 
114: Bara efternamn kvinna 
115: Både för- och efternamn man 
116: Både för- och efternamn kvinna 
117: Smeknamn 
118: Inget namn förekommer 

 
4.5 Metoddiskussion 

Den kvantitativa innehållsanalysen som används i denna uppsats gör att det på ett snabbt sätt går att 

koda alla de 143 artiklarna i studien, något som hade varit alltför tidskrävande för en kvalitativ metod. 

Nackdelen blir att det blir svårare att gå in på djupet när det kommer till att till exempel analysera 

språk och diskurser. Däremot kommer det att finnas ett tydligt resultat för studien som på ett bra sätt 

går att analysera. För att se till att rätt artiklar för undersökningen kom med sökte vi på ord som fanns 
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med i alla de artiklar vi hittade under OS 2018 på de olika tidningarna. Därefter skedde sållningen 

manuellt och testades av en utomstående för att se till att urvalet blev detsamma då. 

 

Hög validitet innebär att det studien undersöker också är det som angivits att den ska undersöka. Om 

undersökningens beståndsdelar gör att den mäter rätt sak. Det gäller för att detta ska gå att genomföra 

att begreppen i studien har samma eller väldigt liknande definition som begreppen i det teoretiska 

underlaget till undersökningen har. Det gäller också att man använder sig av rätt redskap, i det här 

fallet rätt metod. Om du ska väga dig kan du inte använda en linjal och om du ska mäta dig kan du 

inte använda en våg (Eliasson, 2013: 16-17). Det blir därför viktigt att variablerna i uppsatsens 

analysdel är tydligt kopplade till uppsatsens frågeställningar och kan besvara och mäta dem. 

Variablerna och frågeställningarna i denna uppsats har därför kopplats ihop en och en för att den ska 

kunna mäta exakt det som den syftar till att mäta. Frågeställningen “Hur stort utrymme får 

damlandslaget i hockey i medierna jämfört med herrlandslaget?” hör ihop med variabeln som mäter 

hur många av artiklarna som handlar om herrlandslaget och hur många som handlar om 

damlandslaget. Frågeställningen “Vilken texttyp är vanligast när det handlar om herr- och 

damhockey?” är tydligt kopplad till texttypsvariabeln och så vidare. 

 

Att en studie har hög reliabilitet innebär att den ska ge samma resultat hur många gånger den än görs 

om och oberoende på vem som utför den. Det handlar kort sagt om studiens pålitlighet och 

trovärdighet. “Ju mer vi kan lita på att resultatet går att upprepa, desto högre reliabilitet har 

undersökningen” (Ibid, 2013: 14-15). Det blir därför väldigt viktigt att variablerna i denna 

undersökning och de tillhörande variabelvärdena är tydligt definierade och inte går att bedöma 

subjektivt. Detta har vi främst gjort i resultatdelen av uppsatsen, där varje variabel och dess 

variabelvärden först presenteras tydligt för att ge så lite utrymme som möjligt för subjektiva 

bedömningar. 
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5. Resultat och analys  
I det här kapitlet kommer vi att redovisa våra resultat samt analysera dessa i förhållande till teorier och 

tidigare forskning.  

 

5.1 Resultat 

5.1.1 Hur ser genusrepresentationen ut?  

Tabell 1 visar hur ofta de tidningar vi undersökt rapporterar om dam- respektive herrhockey under 

OS-åren 1998 och 2018. Vi har undersökt artiklar som bara handlar om ishockey och inte artiklar som 

är skrivna i notisform eller tabloidsidor där fler sporter tas upp. Vi har sedan jämfört antalet artiklar 

med varandra för att komma fram till det resultat vi fått.  

 

Figur 1: V4. Artikelns upplägg. Hur många av artiklarna handlar om dam- respektive 

herrhockey? (Procent)  

Artikelns upplägg 1998 2018 

Damartiklar (38) 19.4 % (13) 32.5% (25) 

Herrartiklar (103) 77.6% (52) 66.2% (51) 

Båda kön (3) 3 % (2) 1.3% (1) 

 

Som resultatet visar så handlade en stor majoritet av artiklarna skrivna under OS 1998 om 

herrlandslaget. Mer än tre fjärdedelar av artiklarna var skrivna om just herrlandslaget medan endast en 

femtedel handlade om damlandslaget. De siffrorna har förändrats något på 20 år. Vi kan se att under 

OS i Pyeongchang 2018 är det betydligt fler artiklar skrivna om damlandslaget. Nästan en tredjedel av 

artiklarna handlade om damlandslaget medan två tredjedelar handlade om herrlandslaget. En ökning 

för damartiklar med 13.1 procentenheter och en minskning av herrartiklar med 11.4 procentenheter. 

Endast två artiklar under OS 1998 handlade om både dam- och herrlandslaget och endast en 

behandlade de båda under OS 2018. Eftersom det är sådan liten del av artiklarna har vi därför valt att 

inte ta med dessa artiklar i de andra analyserna vi gjort. De får stå för sig själva. Som Ulf Wallin 

skriver i Sporten i spalterna så har utrymmet för kvinnlig idrott ökat, men att det fortfarande är en 

lång väg kvar till en helt jämställd rapportering (Wallin, 1998:90). Sedan hans undersökning 1998 så 
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har utrymmet fortsatt att öka. Som författarna skriver i Powerplay så får dock herrsporten fortfarande i 

allra högsta grad de flesta artiklarna och marginaliseringen av damidrotten är fortfarande en verklighet 

(Boyle & Haynes, 2010: 143).  

 

5.1.2 Vilken texttyp  

Figur 1 visar vilka texttyper som var vanligast vid för dam- respektive herrlandslaget vid OS 1998 

jämfört med OS 2018. Åsiktstexter är krönikor och debattartiklar. Egna matchtexter innebär 

matchreferat, införartiklar på matcher och övriga artiklar som i första hand handlar om resultatet eller 

uppbyggnaden inför matchen i sig och som är skrivna av en skribent på tidningen (och inte av 

nyhetsbyrån TT). Personporträtt är artiklar som fokuserar på en viss person. Det kan till exempel vara 

en spelare eller en tränare. Även mer djupgående intervjuer och reportage räknas till personporträtt. 

Stapeln “nyhet” är rena nyheter när det hänt något kring laget. Det kan till exempel vara att någon är 

skadad eller skickas hem från truppen.  

  

Figur 2: V5. Vilken typ av text är artiklarna under de olympiska spelen i ishockey? 

(procent) 

 

I resultatet på vilka texttyper som är vanligast i artiklarna om hockeylandslagen under OS finns det 

stora skillnader både mellan könen och mellan 1998 och 2018, framförallt när det kommer till 

damlandslaget.  
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1998 är över hälften av texterna om damerna åsiktsartiklar. En stor anledning till detta är att det 1998 

pågick en debatt om huruvida damlandslaget hörde hemma på OS och om de förtjänade att få 

ekonomiskt stöd av förbundet, främst ledd av Svenska Ishockeyförbundets dåvarande ordförande 

Rickard Fagerlund som var kritisk i frågan.  

 

Näst vanligast är där matchreferat skrivna av TT som de olika tidningarna lagt in. 2018 är det istället 

tidningarnas egna matchtexter som är vanligast följt av personporträtt/intervju-kategorin. Att 

tidningarna väljer att göra egna matchtexter istället för att ta från TT innebär att det läggs mer tid på 

att rapportera om damhockeyn 2018 än 1998 både med tanke på att antalet artiklar nästan dubblerats 

från 13 till 25, men också med tanke på att de artiklar som skrivs i huvudsak är mer tidskrävande 2018 

än 1998 när det kommer till damlandslaget.  

Detta är ett resultat som liknar det Ulf Wallin får i “Sporten i spalterna” för sportjournalistiken som 

helhet. Där kommer författaren fram till att utrymmet sportjournalistiken får i tidningarna har ökat 

explosionsartat mellan 1895 och 1995 (Wallin, 1998: 59) . Detsamma gäller även i denna 

undersökning för damhockeyns utrymme i tidningarna.  

 

Skillnaderna mellan vilka texttyper som är vanligast i samband med artiklarna om herrlandslaget har 

inte ändrats lika mycket från 1998 till 2018. Den största skillnaden är där, precis som på damsidan 

ökningen av antalet egenproducerade matchartiklar. På herrsidan, där antalet artiklar 1998 och 2018 är 

väldigt likvärdigt (53 och 51) är det dock inte på bekostnad av TT-artiklar som inte någon av 

herrartiklarna var varken 1998 eller 2018. Istället är det personporträtten och nyheterna som blivit 

färre. 

 

En skillnad mellan könen, förutom antalet artiklar att det förekom få rena nyheter när det kommer till 

damlaget. Till exempel om spelare som skadat sig eller skickats hem. Här kan teorier om 

nyhetsvärdering tas till hjälp då det blir mer relevant när det händer något som inte rör resultatet eller 

uppladdningen för en match eller förutbestämda personporträtt. Den främsta typen av nyhet när det 

kommer till herrlandslagen handlar om laguttagningar eller skador på spelare. Om det finns det inga 

nyheter när det kommer till Damkronorna.  

 

Vilka är då dessa nyhetsvärden? Enligt Jesper Strömbäck är värdena med störst faktiskt betydelse att 

händelsen är sensationell och oväntad, att händelsen är dramatisk och spännande, att det handlar om 

en exklusiv nyhet, att händelsen intresserar många människor och att den handlar om kända eller 

viktiga personer eller organisationer (Strömbäck, 2014: 161). En skada eller oväntad laguttagning kan 

vara precis lika sensationell och dramatisk på både dam- och herrsidan. Dessutom borde det vara 
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enklare att få en exklusiv nyhet om damlandslaget eftersom rapportering från andra tidningar är 

mindre där. Därför blir slutsatsen att det handlar om att herrlandslaget och dess spelare är kändare och 

anses vara viktigare av tidningarna när det kommer till nyhetsvärde. 

 

En annan skillnad är antalet TT-artiklar som är noll om herrlaget både 1998 och 2018. För damerna 

1998 är nästan en tredjedel av artiklarna från TT och sen har det skett en tydlig minskning på 

damsidan till 2018. Detta kan tyda på att damhockeyn följer samma utveckling som 

sportjournalistiken i stort och tas på större allvar idag jämfört med 1998. 

 
5.1.3 Vem kommer till tals? 
 

I figur 3 kan vi utläsa vilka som kommer till tals i artiklarna vi undersökt från vinter-OS 1998 

respektive vinter-OS 2018. Är det spelare i laget som intervjuas? Eller är det ledare som kommer till 

tals? Under ledare faller t. ex huvudtränaren i laget, assisterande tränare och materialförvaltare. Även 

förbundspersoner och experter förekommer i artiklarna vi undersökt. En förbundsperson kan t. ex vara 

ordföranden för det svenska ishockeyförbundet. Under kategorin övrigt går t. ex kändisar, läsare och 

andra utomstående personer i form av släktingar och dylikt. Resultatet redovisas i ett stapeldiagram. 

Eftersom förekomsten av t. ex både spelare och ledare kan finnas i samma artikel är resultatet 

redovisat i hur ofta respektive variabelvärde i snitt förekommer i artiklarna.  
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Figur 3: V6. Vem kommer till tals? Intervjuas spelare, ledare, förbundspersoner, experter eller 

övrigt? (Snitt per artikel)  

 

 

 

 

Som tabellen ovan visar så är förekomsten av försbundspersoner det vanligaste variabelvärdet i 

damartiklarna under vinter-OS 1998. I de 13 artiklar från 1998 kom förbundspersoner till tals sju 

gånger. Jämför man det med förekomsten av förbundspersoner 2018 så var det bara en som kom till 

tals i de 25 artiklarna. Det vanligast förekommande variabelvärdet under OS 2018 i damartiklarna var 

spelare där 20 spelare uttalade sig i de 25 artiklarna. Samma variabelvärde förekom endast två gånger 

i de 13 artiklarna från 1998. Går vi över till herrartiklar från OS 1998 kan vi utläsa att spelare var det 

vanligaste intervjuobjektet under den här tiden. På de 53 artiklar från vinter-OS 1998 kom spelare till 

tals 28 gånger. Vi kan se att även under OS 2018 var spelare det vanligaste intervjuobjektet. Under de 

51 artiklar vi analyserat kom spelare till tals 35 gånger. Skillnaden på resultatet vi fick fram under på 

herrartiklar skrivna under OS 1998 och 2018 är i stort sett lika, medan skillnaden mellan 

damartiklarna under samma tid har skiftat betydligt mer.  

 

Ett intressant resultat är ökningen av spelare och ledare kommer till tals i damartiklarna. Som nämnt 

ovan kom spelare endast till tals två gånger under OS 1998, medan under OS 2018 kom spelare till 
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tals 20 gånger. Även ökningen av ledarintervjuer har ökat markant från 1998 till 2018. Under OS 

1998 kom tränare till tals endast tre gånger i artiklarna, medan under OS 2018 kom ledare till tals 15 

gånger i de 25 artiklarna. Gunilla Jarlbro skriver att kvinnliga utövare inte tas på lika stort allvar och 

att gestaltningen av kvinnor i medier skiljer sig åt från gestaltningen av män (Jarlbro, 2006:85). Vi 

kan tydligt se att från att knappt kommit till tal alls under OS 1998 får damspelarna nu föra sin egen 

talan.  

  

Jämför man med herrartiklarna så har spelarna varit de som fått komma till tals mest både under OS 

1998 och 2018. Det kan kopplas till genusteorin och den manliga delen i genuskontraktet. Med det 

menas att en man har sin plats i den offentliga sfären och ska vara produktiv och mannen är den som 

får komma till tals i offentliga sammanhang (Hirdman, 2003: 81). 

 

5.1.4 Könsförekomst 

Tabell 2 visar på förekomst av kön tillsammans med laget eller sporten  i artiklarna. Det innebär att 

varje gång Damkronorna eller sporten ishockey för damer benämns på ett sätt som nämner deras kön 

så räknas det som en gång. Om Damkronorna benämns som till exempel “damlandslaget”, “damerna”, 

“brudarna”, “tjejlaget” eller liknande räknas det som en könsförekomst. Detsamma gäller om hockey 

benämns som till exempel “damhockey” eller “tjejhockey”. När det står “Damkronorna” är det dock 

inte inräknat då det precis som Tre Kronor är ett vedertaget smeknamn för laget. Varför det är det blir 

en annan diskussion om normer. 

 

För Tre Kronor räknas det på samma sätt. Varje gång de benämns som till exempel “herrlandslaget”, 

“herrarna”, “grabbarna” eller liknande räknas det som en könsförekomst och varje gång sporten 

ishockey för män benämns som “herrhockey” räknas det också som en könsförekomst. Tabellen visar 

hur många gånger i snitt dessa könsförekomster sker i artiklarna om de olika landslagen under de två 

OS-turneringarna, även när Tre Kronor eller herrhockey omnämns med sitt kön i damartiklarna och 

vice versa (vilket dock aldrig skedde). 
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Figur 4: V7. Hur många gånger omnämns landslaget eller sporten med sitt kön? (Antal 

gånger/artikel i snitt) 

Könsförekomst Dam 

1998 

Dam 

2018 

Herr 

1998 

Herr 

2018 

Kvinnligt 5.8 0.8 0 0 

Man 0.8 0.1 0.2 0.07 

 

 

Det tydligaste resultatet i denna tabell är att könsförekomsten i artiklarna om damernas OS 1998 är 

klart vanligast. Nästan sex gånger per artikel i snitt omnämns damlandslaget eller damhockeyn som 

sport tillsammans med sitt kön.  

 

Yvonne Hirdman skriver om genuskontraktet och könens naturliga plats i samhället (Hirdman, 2003: 

85). En sådan naturlig plats för männen är sportens värld. Kvinnor har länge haft svårt att hitta sin 

plats i den världen på grund av de normer och strukturer som finns i den (Boyle, Haynes, 2004: 124). 

Det manliga normerna tar sig även uttryck i det språkbruk tidningarna använder sig av när de 

rapporterar om damhockey respektive herrhockey, då herrlandslaget Tre Kronor oftare bara benämns 

med könsneutrala ord som “landslaget”, “Sverige” eller “Tre Kronor” och herrhockeyn bara benämns 

som “hockey”. Damlandslaget Damkronorna å sin sida blir oftare benämnda med sitt kön och 

detsamma gäller damhockeyn som sport.  

 

Användandet av ord med kvinnlig könsförekomst har minskat kraftigt i damartiklarna från 1998 till 

2018. Från att vara nästan sex gånger i snitt per artikel till att vara förekomma i snitt 0,8 gånger per 

artikel 2018. Detta är fortfarande fyra gånger mer i snitt än vad herrarna omnämns med sitt kön 1998 

och mer än tio gånger mer i snitt än herrarna omnämns med sitt kön 2018. En annan intressant aspekt 

är att de artiklarna där herrlandslaget och herrhockeyn nämns tillsammans med sitt kön absolut oftast 

är i artiklarna om damlaget 1998. En trolig anledning till det är att damhockeyn och Damkronorna är 
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omdebatterade under OS 1998 och herrlandslaget då ofta används som ett jämförande argument till 

damlandslagets vara eller icke vara. Exempel på detta är artikeln “Herrarna förlorade också stort i 

början” (Aftonbladet, 1998) som försvarar damlandslaget och där herrarna nämns som en jämförelse 

till damlaget. Det är främst då som det ses som nödvändigt att benämna herrlandslaget med sitt kön. 

 

Att denna norm finns beror på flera saker. De hegemoniska strukturer som finns inom ishockeyn har 

dels ett historiskt perspektiv där herrhockeyn har ett stort försprång i utvecklingen. Till exempel fick 

damhockeyn en plats på OS först 1998, medan herrhockeyn funnits på OS sedan 1920 (Olympics, 

2018). Det beror även på hur sporten anses vara typiskt manlig och dessa två faktorer är såklart 

sammankopplade. Att herrhockey fick ta plats först och att reglerna utformats efter männen där 

kvinnorna tvingas acceptera den manliga normen inom sporten har med samhällsstrukturer att göra 

(Almén, 2017: 30). Ishockeyn ses som typisk maskulin och herrhockeyn har därför en ledande 

position i samhället som står över damhockeyn och är därmed det dominerande skiktet som tas upp i 

toerin om hegemoni. Männen utnyttjar de patriarkala strukturerna och drar fördel av strukturerna när 

det kommer till till exempel löner och utrymme i medierna (Connell, 1995: 115-117). 

 

Till och med smeknamnen på laget fastställer den manliga normen inom ishockeyn, där könsneutrala 

Tre Kronor tyder på att laget ses som det “riktiga landslaget” medan Damkronorna blir ett lag i 

förhållande till herrlandslaget. Precis som “Juniorkronorna” är Tre Kronors juniorlandslag blir 

“Damkronorna” Tre Kronors damlandslag. 

 

 

5.1.5 Huvudtema 

Den här figuren visar vilket huvudsakligt tema artiklarna om dam- och herrlandslagen har under OS 

1998 respektive 2018. Kritik syftar på både kritik mot landslagets sportsliga prestationer och mot 

sporten i stort. Försvar kritik är precis som det låter när någon gått ut och svarat på kritiken i artiklarna 

med kritik. Detta skedde endast under damernas OS 1998 då landslaget kritiserades hårt och två 

artiklar skrevs som svar på det. Beröm innebär att artikeln framhäver en spelare, tränare eller ett helt 

landslag som gjort något bra eller som skribenten bara tycker är bra överlag. Resultat är när artikeln 

handlar om en match som har spelats och matchens resultat är i fokus. I dessa artiklar kan även beröm 

eller kritik förekomma, men när det står i rubriken hur en match har slutat har artikeln hamnat under 

resultat. Variabelvärdet förutsättningar innebär att artikeln främst handlar om förutsättningar inom 

sporten. Detta förekommer som tabellen visar endast i damartiklarna. Inför innebär att artikelns 

huvudsakliga tema är att skriva om en match eller turnering som ska spelas framöver och att artikeln 

behandlar förutsättningar och annat inför denna. På övrigt finns allt som inte gick att sätta under dessa 
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variabelvärden. Detta innefattar artiklar om doping, politiska konflikter och om vad landslagen gör när 

de inte spela ishockey. 

 

Figur 5: V9. Vilket huvudsakligt tema har artiklarna? (Antal) 

 

De vanligaste temana i texterna om damlandslaget 1998 är kritik och resultat. Fem av 13 artiklar 

handlar om vardera av de två temana. Artiklarna som tar upp kritik med rubriker som "De är för 

sorgliga att se" (Aftonbladet, 1998), “"Tjejerna kan bara sjunga" Fagerlunds attack mot 

damishockeyn” (Aftonbladet) och “Damishockey - Den maximala hockeykalkonen” (Svenska 

Dagbladet) har samtliga att göra med dåvarande ordföranden i Svenska Ishockeyförundet Rickard 

Fagerlunds kritik mot damlandslaget. Det relativt begränsade urvalet från damernas OS 1998 gör att 

detta i procent ser ut att vara något som förekom väldigt ofta, men under de tolv undersökta dagarna i 

koppling till damernas OS är det trots allt endast fem artiklar som har kritik som huvudtema. Av de 

fem resultatartiklarna är fyra tagna från nyhetsbyrån TT och inte skrivna av tidningarnas egna 

skribenter. 

 

I artiklarnas om damernas OS 2018 är den största stapeln från 1998 där kritik var huvudtemat helt 

borta. Detta kan tyda på att den medvetenhet om att kvinnorna inte bör kritiseras enbart för att de är 

kvinnor som ökat från 1998 till 2018 gör att det skapas en rädsla även för att kritisera kvinnorna för 

deras sportsliga prestationer då det kan uppfattas som att kritiken då riktas mot de kvinnliga spelarna 

som kvinnor snarare än som hockeyspelare. Att kvinnliga misslyckanden inte ses på lika allvarligt 
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som det manliga där det inte riktades någon speciell kritik mot damlandslaget vid förlusten mot 

Schweiz, medan herrlandslaget fick artiklar med kritik mot sig både vid vinsten mot Norge (4-0) och 

mot Tyskland (1-0) för att de inte gjorde något mål i powerplay. Eftersom sportslig framgång ses som 

något maskulint tas det på större allvar när män misslyckas i sport än när kvinnor gör det (Boyle, 

Haynes, 2009: 136). Till och med i detta fall där ett manligt misslyckande i en liten del av spelet där 

matcherna ändå slutade med seger ses som större än ett kvinnligt misslyckande i en hel match som 

leder till förlust. 

 

I damernas OS 2018 är artiklarnas teman relativt jämnt fördelade mellan beröm (6), införartiklar (6), 

resultat (7) och förutsättningar (4). Temat “förutsättningar” är något som endast förekommer i 

damartiklarna. Detta beror troligtvis på att det är en självklarhet att de svenska herrspelarna på 

landslagsnivå har haft och har bra förutsättningar att lyckas med sin sport. Tävlingsidrott var länge 

något bara män sysslade med och det verkar fortsatt finnas kvar i rapporteringen även 2018 där 

kvinnlig idrott i Sverige är accepterat (Wallin, 1998: 90). Hedengren och Lindwall kommer i sin 

uppsats från damernas hockey-OS i Turin 2006 fram till att trots att prestationerna på isen är i fokus så 

tas de sportsliga och ekonomiska förutsättningarna upp frekvent. Detta stämmer bra överens med det 

resultat som denna uppsats fått fram. 

 

Till skillnad från damtexterna så har herrtexterna ungefär lika stor andel på vardera tema 1998 som 

2018. Medan medvetenheten kring damhockeyn som var en relativt ny sport 1998 har ökat på 20 år 

har rapporteringen kring herrsporten inte ändrats speciellt mycket när det kommer till artiklarnas 

teman.  

 

I damartiklarna är det bara två gånger av de 38 artiklarna från OS 1998 och 2018 som har temat 

“övrigt” medan herrarnas artiklar till 34 procent (1998) och 27,5 procent (2018) är övrigtartiklar. Vad 

som är en övrigtartikel skiljer sig givetvis från studie till studie beroende på vilka teman som läggs 

som de andra variabelvärdena. I denna studie består övrigtartiklarna bland annat av reportage där 

ishockeyn inte ligger i fokus, till exempel “Tre Kronor hejade fram Nilsson” (SvD, 2018) där 

herrspelarna tittar på när skidåkaren Stina Nilsson tävlar och intervjuas angående hennes prestationer 

och “Hockey’n’roll. I Nagano lovar Sudden att spela ut” (Expressen, 1998) där spelare intervjuas om 

deras musiksmak. Detta är något som alltså i princip bara existerar i herrartiklarna. Det finns även 

artiklar utöver dessa som hamnar under övrigt och det är alla artiklar som inte hamnar under något av 

de andra temana.  
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5.1.6 Förekomsten av namn i rubrik och ingress 

Figur 6 visar hur ofta namn förekommer i rubriken på de artiklar vi analyserat. Vi har tittat efter 

förekomsten av bara kvinnligt förnamn, bara efternamn på en kvinna, hela namnet på en kvinna, bara 

manligt förnamn, bara efternamnet på en man och hela namnet på en man i både damartiklarna och 

herrartiklarna. Ett kvinnonamn kan alltså förekomma i en artikel som handlar om herrhockeyn och 

tvärtom. Eftersom att t. ex både ett kvinnligt förnamn och ett manligt förnamn kan förekomma i 

samma rubrik kommer resultatet att presenteras i antalet gånger variabelvärdet förekommer i snitt per 

ingress/rubrik. I figur 7 analyseras samma sak, med skillnaden att den undersöker ingressen istället för 

rubriken. 

 

Figur 6: V9 Förekomsten av namn i rubrik (snitt per artikel) 

 

 

I figuren ovan ser vi att förekomsten av efternamn av manliga efternamn i rubriken är överlägset 

vanligast på herrartiklarna på både OS 1998 och 2018. 12 gånger fanns ett efternamn på en man med 

på de 54 artiklarna. Under de 51 artiklarna från 2018 förekom efternamn på män 15 gånger. Intressant 

är förekomsten av efternamn på män även under damartiklarna.  
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Under OS 1998 förekom efternamn på män i rubriken tre gånger i de 13 damartiklarna vi analyserat, 

vilket är mer än något annat. Under OS 2018 förekom efternamn på män två gånger i de 25 artiklar vi 

analyserat. Endast förekomsten av efternamn på kvinnor var vanligare. Vi kan även se att smeknamn 

på män förekommer i damartiklarna under både OS 1998 och 2018, medan förekomsten av kvinnliga 

smeknamn inte ens existerade. Agenda-setting går att applicera på detta då tidningarna väljer vad de 

vill lyfta fram och exponera läsarna för.  

 

Under OS 1998 förekom inte efternamnet på en kvinna en enda gång, medan det ökade till tre gånger 

på 25 artiklar från 2018. Hela namnet på en kvinna saknades även det under 1998, men ökade till två 

gånger 2018. Precis som när det handlar om vilka som får komma till tals kan det här kopplas till vilka 

som väljs att lyftas fram i artiklarna. Även här kan man anta att under OS 1998 togs inte kvinnorna på 

lika stort allvar och valdes istället bort i förmån för en manlig representant av något slag. Precis som 

Ulf Wallin kom fram till 1998 så kan vi se att det blivit mer jämställt, men att det fortfarande är en bit 

kvar (Wallin, 1998:96).  

 

I figur 7 nedan kan vi utläsa att förekomsten av hela namnet på en man har är mest på herrartiklarnas 

ingresser både på OS 1998 och 2018. 1998 förekom hela namnet på en man 47 gånger i de 53 

artiklarna och 2018 förekom hela namnet på en man 43 gånger i de 51 artiklarna. Även under 

damarkartilarna från OS 1998 är hela namnet på en man det som förekommer oftast, med sju gånger 

på 13 artiklar. Vad man kan se i resultatet är att förekomsten av hela namnet på en kvinna ökat 

markant i ingressen under OS 2018. Från att endast ha haft två hela namn på kvinnor 1998 ökade det 

till 21 hela namn på kvinnor under OS 2018. Här vill vi klargöra att vi har räknat med namn som 

avslutar citat, t. ex: 

“...säger Erika Grahm” 

“...säger Mats Sundin”.  

 

Även under OS 2010 i Vancouver var det skillnad i rapporteringen (Lundell, 2010:256). Den svenska 

skidskytten Helena Jonsson blev nästan aldrig omnämnd som just Helena Jonsson medan hennes 

manliga motsvarighet Björn Ferry kallades för “Ferry” eller sitt hela namn (Ibid, 2010: 256).  
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Figur 7: V10. Förekomsten av namn i ingress (snitt per artikel) 
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5.2 Analys 

 

5.2.1 Analys av genusrepresentation 
Precis som Ulf Wallin skriver i Sporten i spalterna har utrymmet för kvinnlig idrott ökat, men det är 

fortfarande en lång väg kvar till en helt jämställd rapportering (Wallin, 1998:90). Wallins 

undersökning gjordes för 20 år sedan, men i vår analys kan man tydligt se det kvinnliga utrymmet 

fortsatt att öka. Antalet damartiklar under perioden vi analyserade från OS 1998 ökade från endast 13 

artiklar till 25, vilket motsvarar en ökning på 13.7%. Från att artiklar om damhockey endast ha stått 

för en femtedel av representationen 1998 gick det till en tredjedel av artiklarna som skrevs under OS 

2018. Liksom Hirdman kan vi konstatera att att mannen är normen och att det handlar om en 

jämförelse mellan kvinnan och människan. På så sätt blir kvinnan underordnad mannen och jämförs 

med det normala, vilket i det här fallet är mannen (Hirdman, 2003: 59-68).  
 

Antalet herrartiklar minskade samtidigt under samma tid från 53 stycken till 51 stycken, men att två 

tredjedelar av de artiklar som skrevs under OS 2018 fortfarande handlade om herrhockey kan 

beskrivas genom hegemoni. Det bygger på att ett dominerande skikt i samhället upprätthåller och kan 

hävda sig i en ledande position i samhället. Mäns dominanta position garanteras på så sätt samtidigt 

som kvinnor underordnas (Connell, 1995:115). Herrhockeyn står fortfarande i den ledande och 

dominanta positionen jämfört med damhockeyn.  

 

Vi kan alltså se att trots att representationen blivit mer och mer jämställd så är det fortfarande en lång 

bit kvar att vandra för att rapporteringen ska vara lika. Dagordningsteorin blir därför viktigt här 

eftersom medierna fortfarande har ett stort ansvar i vad man väljer att skriva om och lyfta fram i 

texterna som publiceras.  

 
5.2.2 Analys av texttyper 
 

För att analysera vad tendenserna i vilka texttyper som är vanligast innebär gäller det först att hitta 

vilka som är de tydligaste tendenserna. En sådan är minskningen av åsiktsartiklar och TT-artiklar och 

ökningen egna matchtexter och personporträtt från 1998 till 2018 i damtexterna.  

 

Åsiktstexter, som är den vanligaste texttypen under damernas OS 1998 är texter där någon får komma 

till tals och uttrycka sin åsikt, men att det är artiklar om damlandslaget innebär inte att det är kvinnor 

som får komma till tals. I samklang med Hirdmans genusteori där hon menar att kvinnor av samhället 
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ses som passiva och att mannen har sin plats i den offentliga sfären (Hirdman, 2003: 83) är det just 

män och i synnerhet en man (Rickard Fagerlund) som kommit till tals i åsiktsartiklarna.  

 

Den näst vanligaste texttypen 1998 på damsidan var TT-artiklar. Det är artiklar som tidningarnas 

skribenter inte skriver själva, utan bara kopierar från en nyhetsbyrå. Detta är korta artiklar som kräver 

väldigt lite tid och engagemang från tidningens anställda. Ulf Wallin skriver att tidningarnas budget 

för sportjournalistik var mindre än den andel av tidningen som fylldes med sport 1995. Detta för att 

tidningarna då använde sig mer av TT:s tjänster (Wallin , 1998, 58). Det stämmer in på rapporteringen 

kring damernas OS 1998 där TT-artiklarna fick ett stort utrymme. Denna utveckling fanns dock aldrig 

inom herrarnas OS-hockey där inga av artiklarna var från TT varken 1998 eller 2018. I dam-OS 1998 

finns det TT-artiklar som kompletterar tidningarnas eget material till stor del, men till 2018 har det 

minskat. När det kommer till TT-artiklar så är de ett urval av vad som inte är tillräckligt viktigt att 

lägga ner sina egna reportrars tid på att skriva om och de artiklarna som tas från TT handlar ofta om 

sporter eller ämnen som är lägre prioriterade hos tidningen. Inom hegemonin skrivs det om de 

dominerande skikt som finns i samhället där mannen står över kvinnan (Connell, 2005: 77). Det 

dominerande skiktet har till största del bestämmanderätt i frågan, ibland omedvetet och det leder till 

att vad som intresserar dessa är det som också anses vara mest intressant för allmänheten Connell, 

2005: 80-81). “Ju större publikens intresse för en möjlig nyhet antas vara, desto större är 

sannolikheten att medierna ska rapportera om dem” (Strömbäck, 2014: 164). 1998 ansågs inte 

damhockeyn vara värd lika mycket tid som herrhockeyn varken per artikel eller totalt sett. 2018 har 

både antalet damartiklar och tiden per damartikel ökat.  

 

En betydligt mindre förändring har skett i rapporteringen om herrhockey när det kommer till vilka 

texttyper artiklarna är mellan 1998 och 2018. Som Connell skriver så är det få män som drar nytta av 

hegemoni medvetet, men ändå utnyttjar majoriteten av dem sin överordnade ställning och är därför 

inte intresserade av någon större förändring så länge de själva gynnas (Connell, 2005: 117). På detta 

sätt har männen nöjt sig så länge de varit dominerande och trots att rapporteringen kring damhockey 

ökat både i mängd och utrymme så är denna ställning som herrhockeyn har ännu ett faktum och 

rapporteringen kring denna behöver då ingen större förändring.  

 
5.2.3 Analys av teman 
 

Likt vilka texttyper som är vanligast finns det en tydlig tendens även när det kommer till teman. 

Rapporteringen kring herrhockeyn är relativt konstant mellan 1998 och 2018 när det kommer till vilka 

ämnen som behandlas medan det har skett stora förändringar i damhockey-artiklarnas huvudsakliga 

teman mellan årtalen.  
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Det vanligaste temana när det kommer till damhockey var kritik och resultat. Resultat var vanligast 

även 2018, men både kritik och försvar på kritik hade noll artiklar. Istället hade variabelvärdet 

“beröm” tillkommit och det var huvudtemat i nästan var fjärde artikel 2018.  

 

I uppsatsen ”Damhockey är inget kuddkrig”: Upprätthållande och ifrågasättande av sunt förnuft i 

svensk sportmedia” skriver författaren Beatrice Persson om hur damhockeyspelare trivialiseras och 

inte hyllas lika ofta som herrhockeyspelare (Persson, 2015: 114). Trivialiseringen stämmer delvis 

överens med den försvinnande kritiken i artiklarna om damhockey, men denna undersökning visar 

tvärtemot vad Persson kommer fram till att herrlaget kritiseras mer än damlaget 2018.  

 

En del av genuskontraktet är att mannen ska omhänderta kvinnan och skydda henne från allt ont, 

samtidigt som den delen av kontraktet också fastställer den hierarki som finns att kvinna står under 

mannen (Hirdman, 2003: 88). Att koppla detta direkt till att andelen kritiska artiklar mot 

damlandslaget i hockey från 1998 till 2018 i höjd med att genusmedvetenheten ökat kanske inte går, 

men det är en intressant aspekt av det hela.  

 
 
5.2.4 Analys av vilka som kommer till tals 
 

När det kommer till vilka som kommer till tals i artiklarna kan vi tydligt se att förbundspersoner är 

den vanligaste förekommande i damartiklarna från 1998. Av de 13 damartiklar vi analyserat kom 

förbundspersoner till tals i sju av dom. Jämför man det med hur många spelare som kom till tals så var 

det endast två gånger i dessa artiklar. Redan där kan man anta att de kvinnliga utövarna inte tas på lika 

stort allvar och att man istället vänder sig till en person som är högre upp i hierarkin. Precis som 

Jarlbro skriver tas inte kvinnor på lika stort allvar och gestaltningen av kvinnor i media skiljer sig åt 

(Jarlbro, 2006:85). Förr benämndes kvinnliga idrottare oftare som tvåbarnsmamma än vad en manlig 

idrottare benämns som tvåbarnspappa (Wallin, 1998:96). Det kan beskrivas som en trivialisering där 

prestationen kommer i andra hand och idrottarens privatliv kommer före. Att så få damspelare kom till 

tal under OS 1998 skulle kunna bero på att de inte togs på allvar och valdes därför bort för en person 

som befann sig högre upp i hierarkin. Där har en stor förändring skett och vi kan se att de kvinnliga 

spelarna fick föra sin talan under OS 0218. Ett exempel på hur det kunde se ut 2018 är:  

“- Finland är bra men spelar vi smart kan vi skaka dem, säger forwarden Pernilla Winberg”.  
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2003 publicerade Ulrika Andersson “2003 års Publicistiska bokslut, del 2. Sportens olika sidor: 

männens och de manliga sporternas revir” där syftet var att undersöka hur fördelningen mellan män 

och kvinnor såg ut i tre stora tidningar.  

 

Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslutande organ, båda könens kunskaper, erfarenheter 

och värderingar ska tas tillvara och ges möjlighet att påverka idrottens utveckling. Vidare ska andelen 

kvinnliga och manliga tränare motsvara fördelningen bland aktiva inom respektive idrott. (Andersson, 

2003: 22) 

 

Resultatet hon kom fram till var att i endast en av fyra artiklar var huvudpersonen en kvinna och cirka 

85% av artiklarna som skrivs är huvudpersonen en man. Likt att kvinnor ska komma till tals inom 

förbund och styrelser så återspeglas det sig även på rapporteringen i artiklarna vi analyserat från 1998 

där man kan se att kvinnliga idrottare som kommer till tals är betydligt färre än män. Hirdman skriver 

att “individer med stor institutionell makt eller stora rikedomar kan i privatliv befinna sig långt från 

det hegemoniska mönstret” (Hirdman, 1995: 115). Hegemoni skapas trots detta endast när det finns ett 

samband mellan kulturella ideal och institutionell makt. Hon skriver även att få män medvetet 

praktiserar hegemoni, men trots det drar majoriteten av män nytta av maskulinitetens hegemoni. Det 

vill säga män utnyttjar den patriarkala utdelningen i form av de fördelar som män drar av kvinnors 

underordnade ställning. (Ibid, 1995: 117). I och med att herrhockeyns ställning till damhockey är 

överordnad damernas i form av högre löner och bättre förutsättningar kan större fokus läggas på det 

sportsliga vilket i sin tur resulterar i större exponering i medierna.  

 

Går man sedan över till att titta på vilka som får komma till tals 2018 kan man se en tydlig skillnad 

jämfört med 1998. Från att endast en spelare kommit till tals i de 13 artiklar från 1998 var det nu 

istället 20 spelare som kom till till tals i de 25 artiklar från 2018. En sådan utveckling skulle kunna 

förklaras genom agenda-setting. Strömbäck skriver att medierna kan bestämma vilka frågor som 

läsarna ska engagera sig i, till viss del. På så vis finns det ett samband mellan vad människor anser är 

viktigt och vad som rapporteras i medierna (Strömbäck, 2014: 101). Medierna bestämmer dock inte 

helt vad folk anser vara viktigt, utan det krävs ett visst allmänintresse kring ämnet redan finns. Man 

kan anta att den pågående debatten kring kvinnlig idrott i allmänhet och damhockey i synnerhet 

bidragit till den ökande förekomsten av kvinnliga spelare som kommer till tals.  

 

Tittar man på vilka som kommer till tals i herrartiklarna under OS 1998 och 2018 är det nästan ingen 

skillnad alls. Spelarna är de som fått komma till tals mest under båda mästerskapen. Det kan beskrivas 

med att spelarna i herrhockeyn oftast är världsstjärnor och för med sig ett visst nyhetsvärde i vad de 

säger. Hirdman skriver att den den manliga delen i genuskontraktet är att han har sin plats i den 
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offentliga sfären och ska vara produktiv. Hon skriver även att mannen är den som får komma till tals i 

offentliga sammanhang (Hirdman, 2003: 81). Vi ville undersöka om detta återspeglade sig huruvida 

de kvinnliga hockeyspelarna fick föra sin egen talan kring sin sport jämfört med hur det ser ut på den 

manliga sidan. Vi kan tydligt se att så är fallet på både dam- och herrsidan. Som nämnt ovan har de 

kvinnliga spelarna gått från knappt komma till tal alls 1998 från att vara den ledande rösten i 

rapporteringen 2018.  

 

5.2.5 Analys av könsförekomst 
 

“Han är människan i relation till djuren. Han är människan i relation till kvinnan” (Hirdman, 2003: 

60). Så skriver Yvonne Hirdman om hur mannen är normen som människa och att kvinnor blir 

jämförda med honom på det sättet. För att skriva om det citatet till att passa denna uppsats blir det 

som följer: “Herrhockeyn är hockeyn i relation till annan sport. Herrhockeyn är hockeyn i relation till 

damhockeyn”.  

 

Resultatet i denna studie understryker denna hierarki där herrhockeyn och herrlandslaget är normen 

som damhockey och damlandslaget jämförs med. Att herrsport är normen är något som de teorier och 

den tidigare forskning som denna uppsats använt sig av nästan uteslutande överens om. Boyle och 

Haynes skriver om hur kvinnorna haft svårt att hitta sin plats i sportvärlden till följd av de strukturer 

och normer som finns där, där herrsporten har en överordnad gentemot damsporten (Boyle, Haynes, 

2009: 124). Ulf Wallin skriver om hur idrott länge sågs som en aktivitet enbart avsedd för män, inte 

minst i Sverige. Han kommer även fram till att detta avspeglar sig på rapporteringen kring idrott i stor 

utsträckning även 1995 där hans undersökning avslutas (Wallin, 1998).  

 

Hirdman menar att hierarkierna och olikheterna som finns mellan kvinnor och män i samhället beror 

på två saker: könens isärhållande och den manliga normens primat. Könens isärhållande handlar om 

att manligt och kvinnligt inte blandas och den manliga normens primat är att mannen är överordnad 

kvinnan (Hirdman, 2003: 66). På detta sätt skiljer tidningarna på “damhockey” och “hockey” (som 

herrhockeyn nästan uteslutande benämns som) och “damlandslaget” och “landslaget” (som är 

herrlandslaget). Främst gjordes detta 1998 på det förekom nästan sex gånger per artikel i snitt att 

Damkronorna eller damhockeyn nämndes tillsammans med sitt kön, 29 gånger oftare i snitt än Tre 

Kronor eller herrhockeyn nämndes tillsammans med sitt kön 1998. 2018 förekommer både 

damlandslaget och herrlandslaget mer sällan tillsammans med sitt kön, dock är det fortfarande stora 

skillnader i att herrhockeyn och herrlandslaget inte alls gör det och damhockeyn och damlandslaget 

gör det i klart mindre utsträckning än 1998, men där förekommer det fortfarande.  
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I gestaltningsteorin beskrivs det att gestaltningar formas av val av ord, fakta, perspektiv, källor och 

betoningar (Strömbäck, 2014: 115). När ord som beskriver Damkronorna med sitt kön så blir det en 

gestaltning av en verklighet där herrhockeyn är norm och damhockeyn underordnad. Även i 

agenda-setting finns det en betonad vikt av hur saker framställs med ord och egenskapet. Tidningarnas 

rapportering kring damhockey påverkar vad människor associerar med sporten och när sen det betonas 

att det är just kvinnlig ishockey det handlar om blir dessa associationer starkare (Strömbäck, 2014: 

109).  

 

Damhockeyn har blivit mer accepterat och närmat sig herrhockeyn i hänseendet att damlandslaget och 

damhockeyn oftare benämns med könsneutrala ord 2018 jämfört med 1998. Herrhockeyn och 

herrlandslaget är dock fortfarande i större utsträckning den som benämns med könsneutrala ord även 

2018.  

 

5.2.6 Analys av namn i rubrik och ingress 
 

Förekomsten av namn i rubrik är intressant i det avseendet att efternamn på män var vanligast i 

herrartiklarna från både OS 1998 och 2018, men även i damartiklarna från 1998 så var efternamn på 

män det vanligaste. Även här skulle man kunna anta att det beror på att de kvinnliga utövarna inte togs 

på lika stort allvar och huvudpersonen istället blev en manlig representant inom sporten. Vi kan även 

utläsa att förekomsten av smeknamn på män är mer förekommande. T ex kunde en rubrik på 

herrartiklarna se ut så här: “- Karlsson, "Bäckis" & "Zäta" - de nya MEDALJ-MAKARNA”. 

Precis som Jarlbro så kan vi konstatera att kvinnor ofta trivialiseras genom att de oftare bara nämns 

vid sitt förnamn, medan männen nämns vid titel, efternamn eller hela namnet inom både i politiken 

och idrottsvärlden (Jarlbro 2006, 85). Undersökningen genomfördes i USA, men även i svensk press 

under OS 2018 så var förnamn på kvinnor den vanligaste variabeln i rubriken. 

 

Går vi över och tittar på förekomsten av namn i ingress kan vi se att manliga namn får störst utrymme. 

Hela namnet på en man var vanligast under herrartiklarna både under OS 1998 och 2018, men även 

under damartiklarna så var hela namnet på en man det mest förekommande.  Detta har precis som 

vilka som får komma till tals utvecklats och under 2018 kan man se att det blivit mer jämställt, men 

fortfarande är en bit kvar till det optimala (Wallin, 1998:96). Precis som i analysen kring 

könsförekomst kan agenda-setting appliceras på detta då människors accessioner påverkas genom vad 

som tidningarna väljer att rapportera och lyfta fram. Även gestaltningsteorin kan appliceras här genom 
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att tidningarna väljer hur de framställer dam- respektive herrspelare. Antingen via deras förnamn, 

efternamn, hela namnet eller smeknamn.  

 

Även under OS 2010 i Vancouver skiljde sig rapporteringen kring kvinnor och mäns namn i text. “Det 

är inte ovanligt att kvinnor i offentligheten snabbt “intimiseras” genom att endast bli omnämnda med 

förnamn medan männens för- och efternamn inte sällan behålls” (Lundell, 2010: 256). Den svenska 

skidskytten Helena Jonsson blev ofta aldrig omnämnd som just Helena Jonsson av skribenten Lasse 

Anrell. Hon kallades istället för “en ung idrottskvinna” och ofta som “Helena”, medan hennes manliga 

motsvarighet Björn Ferry aldrig benämndes som bara “Björn” utan istället för “Ferry” och sitt 

fullständiga namn (Ibid, 2010: 256). 
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6. Slutdiskussion 
 
Med de resultat som denna uppsats fått fram går det att konstatera att rapporteringen om damhockey 

under OS har ökat både i antal artiklar, utrymme och hur mycket tid som läggs ner på dem från 1998 

till 2018. Dels har antalet artiklar om damernas OS gått upp från 13 till 25 och därmed nästan 

dubblerats och dels har andelen artiklar som tidningarna själva skrivit ökat. Även när det kommer till 

språk och att låta kvinnor komma till tals om damhockey har medvetenheten ökat i takt med att genus 

blivit ett allt större diskussionsämne både inom idrotten, men också i samhället i stort. Trots att denna 

positiva förändring har skett så är det fortfarande en lång bit kvar innan damhockeyn har samma status 

som herrhockeyn. Detta visar sig bland annat i mediernas rapportering, men också på andra sätt som 

till exempel löneskillnader och stöd från förbundet.  

 

Rapporteringen kring herrhockeyn har, till skillnad från den kring damhockeyn inte ändrats särskilt 

mycket från 1998 till 2018. Männen verkar nöjda med den överordnade ställning de har gentemot 

damhockeyn även fast inte många skulle välja att säga det offentligt. Rapporteringen kring manlig 

ishockey är egentligen inget särskilt debatterat ämne om det inte är i relation till kvinnlig ishockey. 

 

För att sammanfatta det hela och återkoppla till studiens syfte har medierna tagit steg i utvecklingen 

mot en jämställd rapportering kring ishockey. Både genusmedvetenheten och benägenheten att 

rapportera kring damhockey och låta de kvinnliga spelarna komma till tals har ökat. Herrhockey är 

dock fortfarande helt och hållet männens territorium och med denna uppsats resultat som stöd går det 

nog att fastslå att herrhockeyn fortfarande är den norm som damhockeyn jämförs med. Även fast 

damhockeyn alltmer sällan används som begrepp så händer det fortfarande. Det gäller dock inte 

herrhockeyn som alltid bara omnämns som ishockey eller hockey. 

 

Likt genusforskaren Yvonne Hirdman skriver: “Ser vi på dagens värld - och vi befinner oss i Sverige 

- ser vi enorma framgångar”. Kvinnlig ishockey är mer accepterat idag och medvetenheten om ordval 

och gestaltning av kvinnliga ishockeyspelare som styrker detta är större, men manlig ishockey är 

fortfarande normen och för att citera Hirdman igen: “Konflikten växer med sin lösning. Men det 

innebär att det råder en konflikt. Vi bör vara på vakt”. Att vara på vakt och att fortsätta jobba för att 

den utvecklingen som skett mellan 1998 och 2018 även kommer att ske mellan 2018 och framtiden i 

ännu snabbare takt blir oerhört viktigt. Där har tidningarna en stor roll, precis som förbunden, 

klubbarna, tränarna och spelarna själva.  
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7. Förslag till vidare forskning 
 
Som vidare forskning skulle man kunna göra en kvalitativ studie för att analysera texterna och dess 

ordval på ett djupare plan. På detta sätt skulle det bättre gå att se vilka ord och egenskaper som 

tidningarna använder i samband med kvinnlig respektive manlig idrott.  

 

För att få en mer övergripande bild hade det även gått att göra en liknande studie som denna med 

andra idrotter i fokus. Till exempel skulle det gå att jämföra rapporteringen kring fotbolls-VM för 

damer och herrar. Det skulle även gå att fortsätta undersöka ishockeyn på ett liknande sätt utanför OS 

för att se hur rapporteringen ser ut när det inte är något mästerskap. 

 

Eftersom den här studien är gjord på papperstidningar vore det intressant att göra en studie av digitala 

medier, t. ex sociala medier, bloggar och forum för att få ny dimension på ämnet.  

 

En sista intressant undersökning som hade varit intressant att göra är att återigen göra denna studie om 

ytterligare 20 år efter OS 2038 och se hur om utvecklingen gått framåt och isåfall i vilken takt jämfört 

med hur det såg ut mellan 1998 och 2018. 
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