
 

 

    

 
 

 

 

 

Måste man tackla sig in i medierna? 

 

- en analys av hur damhockey framställs i svenska 

medier 
 

 

 

 

Lisa Hedengren 

IdaSofie Lindwall 
 

 

 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete grundnivå 53:2014 

Hälsopedagogprogrammet 2011-2014 
Handledare: Åsa Bäckström 

Seminarieledare: Pia Lundquist Wanneberg 
Examinator: Örjan Ekblom 



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur damhockey framställs i utvald svensk dagspress 

mellan åren 1992 och 2014. 

• Hur mycket skrivs om damhockey? Har det skett en kvantitativ förändring och hur 

skulle den i så fall kunna förklaras? 

• Vad är det som skrivs i de publicerade texterna? Vilken kontinuitet respektive 

förändring finns i innehållet?  

Metod 

Metoden är en kombination av en kvantitativ och kvalitativ textanalys av tidningsartiklar. 

Datamaterialet har samlats in genom sökningar av artiklar i Mediaarkivet. Sökord som har 

använts är ”riksserien”, ”damkronorna” och ”damhockey”, och sökningar har begränsats till 

storstadspress. 757 artiklar har slutligen analyserats. Analysen har gjorts i enlighet med den 

kvalitativa analysprocessen och termer som kodning, tematisering och summering har 

använts. I kvalitativa analysen har artiklarna delats in i olika kategorier som har skapats under 

läsningens gång beroende på textinnehåll. De kategorier som skapats är damkronorna, 

riksserien, enskilda spelare, förutsättningar, tränare/ledare och generellt om damhockey. 

Resultat 

Av de 757 artiklar som har analyserats har 354 stycken handlat om damkronorna, 64 om 

Riksserien, 200 om enskilda spelare, 51 om förutsättningar, 22 om tränare/ledare och 66 

generellt om damhockey. Resultatet visar att det skrivs mer om damhockey när det är OS år 

och den absoluta toppen ligger på år 2006. Många artiklar handlar om stora mästerskap inom 

damhockeyn och trots att fokus ligger på de sportsliga prestationerna så nämns ekonomiska 

och sportsliga förutsättningar frekvent. 

Slutsats 

I vår studie har vi sett att framställningen av damhockey i svensk dagspress har förändrats och 

utvecklats sen 1992. Innehållet har gått från ett relativt skevt och delvis negativt synsätt på 

damhockey till ett innehåll som behandlar damhockeyn med respekt. Vi har sett en ökad 

acceptans till damhockeyn under senare år men trots det har de fortfarandet lite utrymme i 

dagspressen. 
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1 Inledning 
”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). 

 

Medier har en stor påverkan på samhället, där idrotten är en stor del. Kvinnoidrotten är och 

har alltid varit mindre än mansidrotten vilket också påverkar deras plats i medierna. Svensk 

damhockey är i ständig utveckling men är fortfarande en relativt ”ung” idrott och har en lång 

väg kvar till herrhockeyns status. Spelarna får arbeta hårt för sin acceptans och för sin tid att 

synas i medier och det finns många föreställningar om hur damhockeyn är. Men stämmer 

föreställningarna överens med hur det faktiskt ligger till och kan den svenska dagspressen ha 

något med dessa föreställningar att göra? Hur framställs egentligen damhockey i de svenska 

medierna? 

 

1.2 Bakgrund 

Första delen av bakgrunden berättar om hur damhockeyn har växt fram i Sverige och ger en 

historisk kontext till studien som behövs för att förklara och förstå de analyser som görs i 

diskussionen.  

1.2.1 Damhockeyns utveckling i Sverige 

Starten för svensk damhockey 

I Sverige dröjde det till 1960-talet innan kvinnor började spela hockey. MoDo och Timrå 

började med föreningsdriven damhockey genom att starta damlag i slutet av 60-talet. Först 

tjugo år senare blev damhockeyn etablerad i Sverige, till skillnad från Kanada där kvinnor har 

spelat organiserad ishockey redan år 1907. (Cederquist 2012, s. 290 ff.) 

 

I början av 1980-talet skrev fler lag in sig på damernas hockeykarta och den första serien för 

damhockeylag startade i Stockholm med åtta lag: Kista HC, Nacka HK, Flemingsberg IF, 

Danderyds SK, Tyresö HK, Haninge HC, TH-75 (Tyresö/Hanviken) samt Västerås HC. 

Precis som under herrishockeyns tidiga år så var det nästan enbart Stockholmsklubbar 

förutom enstaka landsortsklubbar. (Ibid. 2012, s. 293) 
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Den första seriematchen spelades den 26 november 1981 mellan TH-75 och Haninge, och 

serien vanns tillslut av Västerås HC. De slog Nacka i viktig match med 3-1, men efter denna 

förlust skulle det dröja sju år innan Nacka tappade något poäng igen. Nivåskillnaderna var 

stora inom damhockeyn, både åldersmässigt och kvalitetsmässigt. (Ibid. 2012, s. 293) 

 

Successivt blev det allt fler lag i serien och säsongen 1983/84 fanns det 13 stycken. Säsongen 

efter, 1984/85, ordnade Svenska Idrottsförbundet (SvIF) ett riksmästerskap för första gången. 

Damhockeyn hade börjat sprida sig geografiskt och antalet lag hade nu stigit till 30 stycken. 

Lagen delades in i tre regionala grundserier, norra, mellan och södra. I ett slutspel i 

riksmästerskapet möttes sedan de bästa lagen från varje serie där Nacka stod som slutsegrare. 

Diö GIF från södra serien, som också tog sig till slutspel, visade upp ett av problemen som 

fanns inom damhockeyn då de hade en tioåring och en tolvåring med i laget, det fanns alltså 

inte tillräckligt med seniorspelare inom damhockeyn än. Nacka dominerade damhockeyn 

under flera år och 1985/86 var de uppe i otroliga 51 matcher utan en enda poängförlust. (Ibid. 

2012, s. 293 f.) 

 

Nästa säsong 1986/87 fortsatte Nacka sin överlägsenhet i serien men fler lag efter dem 

började bli bättre och damishockeyn fortsatte att växa i Stockholm och det startades en 

division 2-serie. Det arrangerades fler lokala cuper och turneringar runt om i landet och SvIF 

bestämde sig för att instifta ett officiellt SM. (Ibid. 2012, s. 295) 

 

Första officiella SM-turneringen spelades år 1987/88 och Nacka slog Farsta i finalen. Kanske 

hade den finalen slutat annorlunda om inte Farsta hade tappat sina två bästa spelare till just 

Nacka inför säsongen. Bra spelare flyttar gärna på sig till vinnande klubbar där de kan få 

bättre träningsmöjligheter och som också har en annan konkurrenssituation, vilket kan leda 

till en risk att intresset för en serie eller turnering minskar när en klubb är väldigt överlägsen, 

vilket kan hämma sportens spridning och expandering. Farsta bröt så småningom Nackas 

segersvit och blev SM-mästare säsongen 1994/95. (Ibid. 2012, s. 295 f.) 

 

Mycket ändringar skedde säsongen 1998/99. Båda topplagen Nacka och FoC Farsta beslutade 

att lägga ned sina lag av ekonomiska skäl då damhockey kostar men inte ger några pengar i 

gengäld. Inom herrhockeyn kunde sportsliga framgångar resultera i en förbättrad ekonomi, 

men inte inom damhockeyn. Där har man inte samma publik- och sponsorintäkter. AIK och 
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Mälarhöjden/Bredäng (M/B) tog över de flesta spelarna från Farsta och Nacka och flyttade 

därmed fram sina positioner inom damhockey. (Ibid. 2012, s. 298 ff.) 

 

Efter säsongen 2003/04 där AIK blev mästarlag fick de äran att bli det första svenska lag att 

delta i den nystartade Europacupen där de bästa klubblagen i Europa möts (Ibid. 2012, s. 

302).  

 

Säsongen 2006/07 blev det återigen en del förändringar inom damhockeyn. Stormakten M/B 

lades ner på grund av ekonomiska skäl då klubben valde att satsa på herrlaget som då låg i 

division 3. (Ibid. 2012, s. 302 f.) 

 

Riksserien 

Damhockeyn var nu tillräckligt etablerad för att en nationell serie skulle startas. Så 2007/08 

drog Riksserien igång, vilket är motsvarigheten till herrarnas Swedish Hockey Leauge (SHL). 

Syftet med serien var att de bästa lagen skulle få möta bättre motstånd mer regelbundet, vilket 

skulle stärka landslagshockeyn. (Ibid. 2012, s. 303 f.) Landsortsklubbarna blev bättre och 

började utmana Stockholmslagen. Att ingen match slutade med tvåsiffrigt sågs också som ett 

stort steg i utvecklingen, då det hade varit ett tidigare problem. Ambitionen för riksserien var 

att samtliga lag alltid ska behöva vara på topp och behöva spela med fullt mentalt fokus för att 

vinna, men till det hade inte standarden riktigt nått än. (Ibid. 2012, s. 304) 

 

2010/11 började serien nå sin rätta nivå och 2011/12 vann MoDo SM-guldet och det var 

första gången ett lag som inte kom från Stockholm vann. En orsak till att landsortsklubbarna 

tog steg framåt var att de nu kunde stanna i sina respektive klubbar och inte behöva flytta till 

Stockholm för att få den konkurrens som behövs för bra utveckling. (Ibid. 2012, s. 304)  

 

I och med Linköpings HC:s SM-guld seger 2013/14 hade Riksserien haft fyra olika vinnare på 

lika många år vilket var ett en utveckling för svensk damhockey (Svenska ishockeyförbundet, 

2014). 

 

1.2.2 Damkronorna 

1987-1998 

Sverige spelade sin första landslagsturnering mot Holland 1987 i North York, Ontario där 

World Women´s Hockey Tournament hölls. SvIF hade inte med turneringen i sin budget, 
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även fast det kan ses som den första inofficiella VM-turneringen, och laget som åkte fick 

själva finansiera resan. Sverige gick ända till semifinal där de förlorade mot Kanada med 8-2. 

Kanada som till skillnad från Sverige hade 150 000 aktiva spelare i både klubblag o skollag 

och sedan länge haft en etablerad damhockey. (Cederquist 2012, s. 295) 

 

Den uppgående landslagshockey för damer gick in i 1990-talet men det var fortfarande inte 

alla som tyckte att kvinnor skulle utöva sporten. När diskussionen om damhockeyn skulle tas 

upp på OS-programmet startade var förbundsordförande Rickard Fagerlund tydlig med vad 

han tyckte i ett utlåtande till Aftonbladet 11 november 1992, ”Det finns bättre tjejsporter, 

hockey är en hård sport. Kvinnor ska vara vackra och pyssla med kvinnliga saker istället för 

att spela ishockey.”. (Ibid. 2012, s. 295) 

 

År 1990 spelades den första officiella VM-turneringen. Sverige slutade fyra vilket var ett bra 

bevis på att svensk damhockey stod sig stark internationellt. Första landskampen som 

spelades i Sverige var 1995 i samband med att herrlandslaget spelade Sweden Hockey Games. 

Sveriges damkronor mötte Finland i två matcher. Båda matcherna spelades inför ca 300 

personer. (Ibid. 2012, s. 296) 

 

1996 tog Sverige EM-guld när de vann före Ryssland och Finland. EM har sedan dess inte 

spelats för landslaget utan VM och OS har varit de stora internationella turneringarna där VM 

spelats varje år förutom under OS-åren. 1998 i Nagano var den första OS-turneringen där 

damhockeyn ingick, och Sverige slutade femma. (Ibid. 2012, s. 296) 

 

2002-2014 

Inför OS 2002 i Salt Lake City hade SvIF satsat mer än någonsin (2,5 miljoner kronor) på 

damkronorna i form av bidrag från Sveriges Olympiska kommitté (SOK). Det räckte till en 

turné i Nordamerika med tuffa träningsmatcher mot bra motstånd. Men matcherna resulterade 

bara i en vinst och satsningen på damerna ifrågasattes nu av många. SOK tvekade att 

överhuvudtaget skicka damkronorna till Salt Lake City och dröjde länge med beslutet trots att 

de formellt hade uppfyllt de krav som ställts på dem för att få åka till OS. 

 

Damkronorna fick åka men allt fokus låg på herrlaget som man trodde kunde spela om guldet. 

Damerna gick sensationellt till semifinal men förlorade där mot USA inför 7738 personer 

vilket var den största publiken laget spelat inför. I match om tredjepris vann Sverige mot 
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Finland och damkronorna tog därmed brons. Ishockeydamerna hyllades som hjältar och 

uppmärksamheten av medier var större än någonsin. Bronset gav damhockeyn en kick och en 

större publik hade nu fått upp ögonen för damerna. Ett exempel på det är när Sverige, året 

efter OS, spelade en vänskapslandskamp mot Finland i Globen och publiksiffran hade växt 

från 300 till 3500 på läktaren.  

 

Inför VM 2005 som arrangerades i Linköping och Norrköping sattes en målsättning att ta den 

första VM-medaljen någonsin. Turneringen var en ypperlig chans att få ännu mer fart på 

damhockeyn och publiksnittet under Sveriges matcher låg runt 2000 personer. Damkronorna 

lyckades med målsättningen och tog ett brons. 

 

Året efter, 2006, skedde den största framgången hittills i svensk damhockey när damkronorna 

tog hem en silvermedalj vid OS i Turin efter att ha slagit ut USA i semifinalen. Efter att ha 

tagit igen ett 2-0 underläge så lyckades man sätta två straffar i straffläggningen samtidigt som 

USA missade sina straffar vilket innebar att damkronorna äntligen hade slagit USA i en stor 

turnering. I finalen stod Kanada för motståndet och där föll Sverige med 4-1, men succén var 

ändå ett faktum. (Ibid. 2012, s. 299 ff.) 

 

I OS i Vancouver 2010 hamnade Sverige på en fjärdeplats vilket sågs som ett stort 

misslyckande, då det blev förlust med 2-3 i förlängningen mot Finland i bronsmatchen.  

 

I VM-turneringarna 2011 och 2012 har Sverige slutat som femma. (Ibid. 2012, s. 301) I 

Ottawa 2013 gick det så pass dåligt att damkronorna fick spela kvalmatcher för att ens få 

spela nästkommande VM på hemmaplan 2015. De vann två raka och lyckades kvala till VM 

men placeringen (en 7:e plats) innebar det sämsta resultatet någonsin. (Svenska 

ishockeyförbundet, 2013) Kanada och USA fortsätter att växa samtidigt som flera länder har 

börjat en större satsning och blivit allt mer konkurrenskraftiga (Cederquist 2012, s. 301). 

 

2014 var det dags för ytterligare ett OS, denna gång i Sochi, Ryssland. Sverige startade 

turneringen med två vinster och en förlust i gruppspelet vilket innebar att man var klar för 

kvartsfinal. Här fick man tuffast möjliga motstånd genom Finland och svenskorna gjorde en 

stabil match och vann med 4-2, vilket för några var lite av en överraskning. I semifinalen 

mötte man giganterna USA, och det blev mycket prat innan matchen om laget skulle kunna 

upprepa bragden i Turin 2006 genom att slå ut amerikanskorna återigen. Det lyckades man 
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inte med, utan förlorade matchen med 6-1. Matchen om tredjeplatsen spelades mot Schweiz 

där man tog ledningen med 2-0 innan man släppte in schweiziskorna i matchen som sen 

lyckades vinna med 4-3. Fjärdeplatsen kan ses som ett fiasko med en tappad medalj, men om 

man ser till Damkronornas senaste placeringar i stora mästerskap så är det en stor förbättring. 

(Svenska ishockeyförbundet, 2014) 

 

1.3 Existerande forskning 

1.3.1 Sport och medier 

Under mitten av 1800-talet började tidningar med små notiser om sporthändelser som ägde 

rum. Notisform var vanligast och orden ”sport” och ”idrott” förekommer nästan aldrig. Det 

var främst sporter förknippade med överklassen som framhölls såsom segling, skytte, 

gymnastik och hästsport. I slutet av 1800-talet dök det upp notiser om cykling, skidåkning, 

rodd och ”issporter”. (Wallin 1998, s. 13) 

 

Först i slutet av 1800-talet började ord som ”sport” och ”idrott” att användas mer i tidningarna 

och omkring 1890-talet började de med rubriker som ”Sport”, ”Idrott och sport” och 

”Idrottsavdelningen” osv. Först ut var Helsingborgs Dagblad som 1885 gav ut ”Afdelning för 

idrott”, med en 15 rader lång notis om en internationell skridskotävling i Hamburg. Dock 

fanns det ännu inga renodlade professionella sportjournalister på redaktionerna och de flesta 

notiserna skrevs av allmänreportrar. (Ibid. s. 13) Reportagen vände sig inte bara till 

sportintresserad utan till alla läsare och fokus låg inte på tävlingsresultatet och 

tävlingsdeltagarna utan mer på arrangörerna och betydelsefulla besökare på evenemangen. 

Syfte var att skapa ett publikintresse och därmed öka sportintresset hos läsarna. (Dahlén 2008, 

s. 71 f.)  

 

I början av 1900-talet ökade andelen sport ännu mer i tidningar och redaktioner började 

anställa specialreportrar för att skriva om och bevaka sport (Ibid. 2008, s. 72). Dagens 

Nyheter startade 1920 en daglig sportsida, och blev därmed först i Sverige med att göra det. 

Aftonbladet hängde på några år senare och nådde stora framgångar under sin OS-bevakning i 

Berlin på 1930-talet. Expressen grundades 1944 och redan från starten lades det stort fokus på 

sportavdelningen i sin tidning, vilket visade sig vara lyckosamt då de 20 år senare var 

Nordens största dagstidning. Många menade att det berodde på deras ”alerta sportredaktion” 

och ”en bra sportrapportering”. (Wallin 1998, s. 15)  
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Sportjournalistiken har haft och har fortfarande en låg status inom mediebranschen såväl inom 

som utanför redaktionerna (Ibid. 1998, s. 11). Den har väckt starka känslor och det har menats 

att den för läsarna är onödig och oviktig, medan många av läsarna själva anser att det skrivs 

för lite om vissa sporter (Ibid. 1998, s. 14). Trots att intresset för sport har ökat inom 

mediabranschen ifrågasätts det fortfarande inom populärkulturen som mindre intellektuellt 

och mer som en distraktion för medborgarna (Brookes 2002, s. 2). Ändå blir sport mer synligt 

i medier, och relationen mellan sport och medier har utvecklats genom det sätt sport generar 

fördelar och intäkter åt medier och vice versa (Ibid. 2002, s. 1).  

 

Relationen mellan sport och medier har alltså beskrivits som komplex och aningen 

outforskad. Brookes förklarar i sin bok, ”Representing Sport”, att det kan bero på att sport 

faller mellan två fält inom medieforskningen. Behovet av kunskap och förståelse för 

relationerna mellan medier, kommunikation och samhället har ökat. (2002, s. 2)  

 

Så trots att forskning inom populärkulturen har ökat de senaste decennierna har intresset för 

sportjournalistik lyst med sin frånvaro fram tills för ca 40 år sedan. Peter Dahlén menar att det 

i stor grad har berott på att synen på mediesport inom populärkulturen är att den anses vara 

onödig och mindre intressant. Han menar att det i sin tur grundar sig i en maktkamp mellan 

samhällsklasser och att sporten i medier förut främst riktade sig till överklassen och vita män, 

samt att det historiskt sett har bidragit till att skapa stereotyper för bland annat ras och kön. 

(Dahlén 2008, s. 24) 

 

1.3.2 Damidrott och medier 

Historiskt sett var sport bara till för män, för att visa upp sin manlighet och maskulinitet. I det 

viktorianska England i slutet av 1800-talet var sport och maskulinitet ett kännetecken för 

tuffhet, fysisk dominans och konkurrenskraft. (Theberge 2000, s. 322) Kvinnorna ansågs vara, 

enligt det viktorianska idealet, fysiskt och intellektuellt svagare än männen och sport ansågs 

av vissa som skadligt för kvinnorna då det kunde ge en minskad fertilitet. Tids nog 

ifrågasattes idealet och vissa vågade hävda att det fanns fördelar även för kvinnor av att vara 

fysiskt aktiva, dock handlade det då om fysisk aktivitet i mildare former så som till exempel 

simning och inte maskulina sporter där det krävdes konkurrenskraft och tuffhet. (Ibid. 2000, s. 

323) 
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Den kvinnliga idrotten i Sverige tog sin början under senare delen av 1800-talet och då var 

gymnastik den huvudsakliga idrotten. Den liknade männens gymnastik för att så småningom 

utvecklas till en speciell kvinnogymnastik där vissa rörelser och övningar uteslöts. Det var 

också under den tiden som den kvinnliga tävlingsidrotten utvecklades, och idrotter som 

kricket och senare tennis utövades flitigt. Där tävlade män och kvinnor på lika villkor var för 

sig eller i mixade par. I början av 1900-talet var friidrott, simning och simhopp populära 

kvinnoidrotter. Simning var den idrottsgren som ansågs lämpligast för kvinnor att tävla i ur 

prestationssynpunkt. (Olofsson 1989, s. 49 f.) 

 

När det handlar om damidrott och medier är det näst intill omöjligt att undvika en jämförelse 

mellan män och kvinnor, mellan maskulinitet och femininitet. Hur man än vrider och vänder 

på det kommer frågan upp varför det publiceras så mycket mer om manliga idrottare och 

varför majoriteten av den sport som figurerar i medier riktas till just män.  

 

Haslum tar upp i sin avhandling om ”Kvinnoidrotten” att sportjournalister under första delen 

av 1900-talet gärna inte framhävde kvinnoidrott som något positivt i sina reportage, utan 

nästan förlöjligade dem och valde att fokusera på deras utseende och sexighet (Haslum 2006, 

s. 312). När kvinnor för första gången år 1938 tilläts delta i Europamästerskapen i friidrott 

fanns en markant skillnad i hur den svenska pressen bevakade mästerskapet i jämförelse med 

männens. Kvinnornas tävlingar avgjordes två veckor efter männens, och i en annan stad. Det 

enda som gick att läsa om det kvinnliga mästerskapet var resultatnotiser medan männens 

tävlingar fick ett mer betydande utrymme i den svenska pressen. Förbundsorganet Svensk 

Idrott påpekade till och med att det fanns ”idrotter som bättre lämpar sig för det svaga könet 

än fri idrott” och gav därmed en tydlig negativ syn på kvinnors val av att idrotta. (Persson & 

Pettersson 1995 s. 102 ff.) 

 

I takt med att det blir mer accepterat att kvinnor idrottar börjar de också skrivas om det i 

tidningar. 1925 och 1935 skrevs några artiklar som berörde damidrott i storstadstidningarna 

men i regional- och lokaltidningarna skrevs det då fortfarande ingenting. Utvecklingen har 

sedan gått åt det hållet att damidrott har fått mer och mer plats i medier men fortfarande 

betydligt mindre utrymme än männen. (Wallin 1998, s. 90 ff.) 

 

Detta visar på att kvinnor genom historien har haft sämre förutsättningar än männen och ses 

som en andra klassens medborgare inom idrottsvärlden. De har sämre och färre 
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tävlingsmöjligheter och därmed sämre idrottsliga karriärmöjligheter. Kvinnor som idrottar har 

mindre utrymme i medierna än de manliga idrottarna och i brist på uppmärksamhet genererar 

det sämre resurser och förutsättningar. Att kvinnliga idrottare får mindre plats i medier är en 

anledning till att det som skrivs om dem ofta skiljer sig från det som skrivs om manliga 

idrottare. (Dahlén 2008, s. 476) 

 

Dahlén skriver i sin bok om hur kvinnliga idrottare fortfarande ofta marginaliseras, 

trivialiseras, sexualiseras och infantiliseras i medier. Genom att männen får mer utrymme 

osynliggörs kvinnliga idrottare, de förlöjligas och framställs ofta på ett barnsligt sätt och som 

mindre självständiga. Återigen poängteras skillnaderna mellan sporter som anses maskulina 

kontra feminina och dess utrymme i medier och att medier, då de skriver om kvinnlig idrott, 

ofta väljer sporter som anses accepterade för kvinnor att utföra. (Ibid. 2008, s. 480) 

Idrottskvinnor framställs ofta som familjära genom att medier skriver om deras privatliv, 

familjeliv och moderskap i högre grad än när det skrivs om män. På så sätt tas fokus från de 

idrottsliga prestationerna och dess kvinnlighet bevaras genom att de framställs som ”riktiga” 

kvinnor. (Brookes 2002, s. 130) 

 

1.3.3 Damhockey och medier 

Som tidigare nämnts har relationen mellan sport och medier beskrivits som komplex och 

aningen outforskad och sporten har fått kämpa för att slå sig fram inom mediebranschen 

(Brookes 2002, s. 1). Samtidigt har kvinnorna genom åren fått slåss för sin acceptans inom 

idrottsvärlden (Wallin 1998, s. 14) och utrymme för kvinnliga idrottare i medier har därmed 

varit begränsade (Ibid. 1998, s. 99 ff.). När kvinnor har uppmärksammats i medier har det 

främst varit i sporter där kvinnorna har framställts som stereotypiska kvinnor där ett utseende 

som vackra och sensuella har prioriterats framför andra sporter som förknippas med styrka, 

tuffhet och maskulinitet (Dahlén 2008, s. 480). Lagsporter, som exempelvis ishockey, ses som 

en typiskt maskulin sport där kvinnorna fortfarande slår i underläge. Till exempel regeln att 

man inte får tacklas i damhockey får herrhockeyn att framstå som ”the real game”, då 

tacklingar ofta förknippas med sporten, och det gör att damhockeyn blir en manlig sport 

(hockey) anpassade för kvinnor. (Theberge 2000, s. 324 f.) 

Vidare bör Nancy Theberge och hennes studier om damhockey i Kanada nämnas. Hon har 

skrivit artiklar och böcker om ämnet i fråga och har till exempel i sin bok ”Higher Goals – 

Women’s ice hockey and the politics of gender” skildrat hur hon under en period levt tätt inpå 
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ett damhockeylag i Kanada för att studera dem närmare. Theberges fokus ligger på spelarnas 

egna perspektiv och upplevelser av att vara hockeyspelare. (Theberge 2000) 

När det gäller befintlig forskning inom damhockey i Sverige har Gilenstam under 2000-talet 

gjort några studier liknande Theberges. Hon skriver i en artikel, ”Gender in ice hockey” från 

2006 om kön och ishockey. Syftet med artikeln var att undersöka hur damhockeyspelare 

förklarar och beskriver sin situation som idrottsutövare inom en mansdominerad sport som 

ishockey.  

Det finns alltså ytterst lite skrivet om svensk damhockeys utrymme i medierna, och inga 

tidigare studier visar på det området. Damhockey är fortfarande en relativt ny sport i Europa 

och Sverige men har under senare år börjat accepteras mer (Gilenstam, Karp & Henriksson-

Larsén 2007, s. 236).  

Den här studien fyller alltså en uppenbar lucka inom den tidigare forskningen på området och 

bidrar med en inblick i hur mycket som skrivs om damhockey i Sverige och vad det är som 

skrivs i dagspressen, därtill förklaras också varför det ser ut som det gör med hjälp av en 

historisk kontextualisering och ett medieteoretiskt ramverk. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur damhockey framställs i utvald svensk dagspress 

mellan åren 1992 och 2014. 

• Hur mycket skrivs om damhockey? Har det skett en kvantitativ förändring och hur 

skulle den i så fall kunna förklaras? 

• Vad är det som skrivs i de publicerade texterna? Vilken kontinuitet respektive 

förändring finns i innehållet?  

 

1.5 Representationer och mediers påverkan 

I en analys av tidningsartiklars innehåll är det lämpligt att använda sig av det teoretiska 

perspektivet representationer. Stuart Hall är författare till boken ”Representations” och han 

menar att representationer binder samman betydelse och språk i en kultur. Språket används 

för att säga någonting betydelsefullt om någonting till en annan person. (Hall, s. 15) 

Representationer är ”the production of meaning through language”, alltså genom språk skapas 

det betydelser av saker (Ibid. s. 16). Det finns både inre och yttre representationer, där minnen 
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och föreställningar om något räknas till inre representationer medan yttre representationer är 

exempelvis en betydelse av ett uttalat eller skrivet ord (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Meddelanden av mediekommunicerande karaktär kan således vara representationer av 

någonting annat. Representationerna är skapade på olika sätt som en konstruktion vilket leder 

till föreställningar om hur något är eller ser ut. Om man tar exemplet en reklambild eller en 

artikel i en tidning så föreställer den någonting som i sin tur leder till möjligheten för 

begränsande eller avgränsande tolkningar av innehållet i bilden eller texten. (Falkheimer 

2001, s. 140) Precis som i den här studien, som baseras på tidningsartiklar, finns det utrymme 

för tolkningar av innehållet i texterna. Innehållet kan i sin tur skapa föreställningar om 

damhockey beroende på hur det tolkas. 

 

Hur saker framställs i medier genom representationer kan kopplas samman med hur medier 

påverkar individer. Mediers effekter på individer har varit av stort intresse ända sedan 1930-

talet, och de flesta inom medie- och kommunikationsbranschen är överens om att de rör sig 

om tre centrala utgångspunkter huruvida på vilket sätt det påverkar mottagarna/publiken: 

• ”Mediekommunikation fungerar mer förstärkande än förändrande. 

• Mottagare är aktiva och tolkar budskap olika beroende på deras kulturella och sociala 

bakgrund. 

• Effekter av mediekommunikation är komplexa, komplicerade och kan inte betraktas 

som följder av en enkelriktad direkt process”. (Ibid. 2001, s. 164) 

 

Då medier förmedlar information eller underhållning till en stor massa används ordet 

massmedia. Massmedia inkluderar TV, radio, tidskrifter, dagspress, veckopress, internet, 

satellit- och kabelsystem, sociala tjänster osv. I föreliggande studie har vi fokuserat på tryckta 

massmedier i form av dagspress. (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

På vilket sätt sport representeras i medier har det länge varit få människor som visat intresset 

av att analysera, och Brookes menar på i sin bok ”Representing Sports” att för att kunna förstå 

relationen mellan sport och medier krävs en analys av vilken slags sport och i vilket format 

den presenteras för sin publik och hur representativ den är. (Brookes 2002, s. 19) Sport 

framställs på olika sätt i medier och det bör skiljas på sport som event för medier och på 

traditionell sportjournalistik. En annan viktigt del av relationen mellan sport och medier är 
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den roll som medier har att lansera sporten genom globalisering och som försäljningsobjekt. 

(Ibid. 2002, s. 14 f.)  

 

Sport förknippas fortfarande i hög grad med män och det är inom få områden som det är så 

pass accepterat att skilja mellan män och kvinnors förutsättningar som inom sportvärlden 

(Ibid. 2002, s. 123). Hur medier representerar kvinnliga idrottare påverkar läsarna och spelar 

där med en stor roll i skapandet av manliga respektive kvinnliga stereotyper. Då det handlar 

om kvinnliga idrottare i medier är det främst sporter som anses mer lämpade för kvinnor som 

representeras. Det är till exempel sporter som gymnastik, konståkning och tennis som får mest 

utrymme i medierna, sporter som uttrycker kvinnlighet och sexualitet och framställer kvinnor 

som vackra och graciösa. Lagsporter och sporter med kroppskontakt får mindre utrymme när 

kvinnliga idrottare omskrivs i medier. (Ibid. 2002, s. 128 f.) 

 

Representationer är väsentligt för den här studien studie då det ger en förklaring på att artiklar 

kan tolkas på olika sätt och vilken påverkan medierna kan ha på mottagarna. För oss är det 

viktigt eftersom vårt resultat är baserat på våra tolkningar och att om någon annan skulle göra 

om studien så skulle det möjligtvis kunna komma fram ett annorlunda resultat. 

 

2 Metod 
Studien är en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys. Att kombinera kvantitativt och 

kvalitativt data generar flera fördelar och vinster (Bryman 2011, s. 156). De har olika grad av 

relevans beroende på var i forskningsprocessen man befinner sig (Ibid. 2011, s. 178). 

Föreliggande studie är kvantitativ i det att den studerar antalet artiklar i olika storstadspress. 

För att få en djupare förståelse för varför det ser ut på det sätt som en kvantitativ studie kan 

visa, har valet också fallit på att kombinera den kvantitativa studien med en kvalitativ 

innehållsanalys. Artiklar som har ansetts relevanta har valts ut för att läsas och analyseras för 

att få en större inblick om vad som skrivs om damhockey i svensk storstadspress. Själva 

kategoriseringsprocessen kan också sägas ha kvalitativ karaktär, såväl i den kvantitativa som 

den kvalitativa delen av studien. 

 

Nedan följer en redogörelse för hur urval skett och hur den kvalitativa analysprocessen gått 

till. Vidare diskuteras etiska aspekter, validitet, reliabilitet och metodreflektioner. 

Metodreflektioner presenteras redan här i metoddelen som traditionen bjuder inom kvalitativ 
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forskning, då den anses relevant av reliabilitets- och validitetsskäl före resultat- och 

diskussionsdelen. 

 

2.1 Urval 

Insamlad data i den här studien består av svenska tidningsartiklar som har valts ut genom 

sökningar i Mediaarkivet. Mediaarkivet är ett digitalt nyhetsarkiv som innehåller artiklar från 

de stora dagstidningarna, alla landsortstidningar och flera andra magasin och tidskrifter. 

(Mediaarkivet 2014) 

 

Sökningarna har begränsats till storstadspress och de tidningar som har gett relevanta 

sökningar är: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och 

Göteborgsposten. Avgränsningen till storstadspress har gjorts dels för att få ett rimligt 

artikelantal och dels för att det ansågs som tillräckligt för att besvara frågeställningarna och 

uppfylla studiens syfte. Landsortspress och övrig lokalpress ansågs inte vara nödvändigt och 

valdes bort då stickprov visade på endast artiklar om damhockey med lokal förankring samt 

resultatlistor vilket inte var lika relevant för studiens syfte. Dessutom visade det sig att 

landsortspress till stor del publicerade nyheter som de större tidningarna nyligen publicerat, 

det vill säga de var i stora drag kopior av samma nyheter. 

 

Sökord som har använts är ”riksserien”, ”damkronorna” och ”damhockey”. Antalet 

artikelträffar vid första sökningen på alla sökord var 2731. Efter att ha gått igenom dem togs 

artiklarna under sökordet ”damhockey” bort då det visade sig vara samma artiklar som fanns i 

”riksserien”. Anledningen till att ”riksserien” valdes framför ”damhockey” var att den 

innehöll fler artiklar utöver de som var samma. Efter det återstod 2150 artiklar varav 757 

stycken av dem har använts vidare i analysen. Urvalet av de artiklarna har gjorts genom 

kodning utifrån vad som har skrivits. Genom kodning har artiklarna delats in i olika 

kategorier beroende på dess textinnehåll.  

 

Kategorierna har inte varit förutbestämda utan har växt fram ur materialet och konstruerats 

under processens gång baserat på artiklarnas innehåll. De kategorier som har använts är 

damkronorna, riksserien, enskilda spelare, förutsättningar, tränare/ledare och generellt om 

damhockey. För att dela in artiklarna i dessa kategorier användes färgkodning och på de 

artiklar som skulle användas färglades rubrikerna med en färg som representerade en viss 
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kategori. Färgerna som användes var lila, gul, blå, grön, rosa och rödunderstruket. Vid första 

ögonkastet fanns det artiklar som kodades i fler än en färg, d.v.s. passade in i flera kategorier. 

De artiklarna analyserades vidare för att så småningom placeras i en kategori. 

 

För att artiklarna ska hamna i rätt kategori och för att alla artiklar ska behandlas lika har 

kriterier för kategorierna använts. ”Damkronornas” kategori innehåller artiklar som endast 

handlar om damkronorna som lag och om deras prestationer. I kategorin ”riksserien” hamnar 

artiklar som handlar om just serien i sig eller om lagen som spelar i riksserien. ”Enskilda 

spelare” är artiklar där det handlar om en viss spelare inom damhockeyn, exempelvis en 

intervju eller ett reportage om en spelare. Här spelar det ingen roll om personen spelar i 

landslag eller inte utan det är spelaren som är i fokus. Kategorin om ”förutsättningar” handlar 

om både sportsliga och ekonomiska förutsättningar. Det kan vara artiklar som till exempel tar 

upp hur träningstiderna ser ut för damhockeyspelare, att damspelare får betala sin egen 

utrustning eller att det behövs en ordentlig ekonomisk satsning för att damhockeyn i Sverige 

ska växa ännu mer. När en artikel har varit markerad rosa betyder det att den handlar om 

”tränare/ledare”. Här hamnar de artiklar som, likt enskilda spelare, handlar om en tränare 

inom damhockeyn eller exempelvis en domare. Det kan antingen vara intervjuer eller 

reportage och handlar alltså om personer som arbetar inom damhockeyn men som inte spelar 

själva. ”Generellt om damhockey” är en kategori där artiklar som handlar allmänt om 

damhockeyn tillhör. Det kan bland annat vara artiklar som handlar om lag som inte tillhör 

riksserien, utveckling inom svensk damhockey, klubbar som vill satsa på damhockeyn eller 

artiklar om damhockeyn i andra länder. 

 

2.2 Den kvalitativa analysprocessen 

Kännetecken för en kvalitativ analys kan enkelt beskrivas som att analysens innehåll och 

information består av ord istället för siffror. Datamaterialet som används i den kvalitativa 

analysen består ofta av intervjuer, medietexter eller anteckningar från exempelvis 

observationsstudier. (Hjerm & Lindgren 2010, s. 83) I den här studien har datamaterialet 

samlats in genom sökningar av medietexter från svensk dagspress i Mediaarkivet.  

 

Den kvalitativa analysprocessen beskrivs av Matthew Miles och Michael Huberman i tre olika 

nivåer: kodning, tematisering och summering. Kodning är första nivån och betyder ungefär 

reduktion av insamlad data. (Ibid. 2010, s. 87) Det innebär att man gör det insamlade 
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materialet mer hanterbart genom att börja arbeta med det, försöka hitta mönster och så 

småningom reducera det till det användbara materialet som sedan tas med sig vidare till 

tematisering (Ibid. 2010, s. 91). Det handlar om att skapa sig en första ordning på det 

insamlade material för att få en bra och mer tydlig bild av det som man ämnar undersöka i sin 

studie (Ibid. 2010, s. 97). Kodningen har en avgörande roll i analysarbetet och vad som ska 

koda styrs i huvudsak av studiens syfte och frågeställning (Ibid. 2010, s. 105).  

 

Andra nivån i den kvalitativa analysprocessen benämns tematisering – en presentation av data 

(Ibid. 2010, s. 87). Det är när man kommit hit som det är dags att hitta relationer mellan de 

kategorier och koder man har funnit under kodningsprocessen. Koderna kan både hänga ihop i 

grupper eller stå för sig själva, de kan vara överordnade varandra eller representera varandra. 

Poängen är att återigen hitta mönster, och skapa relationer mellan koderna för att så 

småningom kunna presentera olika teman i materialet som är användbart och ger en fördjupad 

förståelse av det som studeras. (Ibid. 201, s. 94) 

 

En kvalitativ analys liknas ofta med ”den hermeneutiska spiralen”, vilket menas att arbetet 

sker växelvis genom de olika nivåerna likt en spiral, och växlar mellan redan insamlad data 

och det man redan vet, till att samla in ny information och data. En kvalitativ analys bygger 

på att det görs flera genomgångar av datamaterialet innan slutsatser dras och en kvalitativ 

analys är därför alltid iterativ. Man kan beskriva det som att man befinner sig i ”den 

hermeneutiska spiralen” tills tolkningar växt fram och man känner att det finns tillräckligt 

med stöd för att dra slutsatser, d.v.s. man känner ”mättnad”. (Ibid. 2010, .s 88) 

 

Kodningen och tematiseringen har, precis som beskrivits ovan, skett i en slags växelverkan 

under arbetets gång med den här uppsatsen. Datamaterialet har reducerats genom olika sökord 

i ett urval av tidningar och kodats i olika kategorier för att sedan ytterligare kategoriseras 

genom markeringar i olika färger, som beskrivits i urvalet. Under processens gång har flera 

genomgångar av de utvalda artiklarna gjorts vilket resulterat i förflyttningar mellan 

kategorierna eller tilläggning och borttagning av artiklar och kategorier.  

 

Det är först när man som forskare känner ”mättnad” som man kan gå vidare till den 

avslutande nivån i analysprocessen, summering. Det är då slutsatser kan dras och genom den 

kodning och tematisering man använt sig av kan ett resultat av studien växa fram. (Ibid. 2010, 
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s. 94) Summeringen av artiklarna i den här studien har växt fram under kodningen och 

tematiseringens gång till en slutlig summering vilket har lett till att resultatdelen tagit form.  

 

        

                             
Figur 1. Den kvalitativa analysprocessen (Hjerm & Lindgren 2010, s. 90). 

 

2.3 Etiska aspekter 

Eftersom studiens insamlade data består av redan offentliga publikationer i form av 

tidningsartiklar krävs inget samtycke av författarna eller de som det skrivs om i artiklarna 

(Denscombe 2000, s. 197). Medgivande från berörda personer skedde redan i samband med 

artiklarnas förekomst i tidningarna. Analysen har, trots att den baserats på redan publicerad 

data, i möjligaste mån behandlats på ett sätt som inte bör upplevas kränkande för personer i 

artiklarna eller dess författare. Namn på personer har i möjligaste mån undvikits, det 

förekommer vid några tillfällen då det var relevant för studien att nämna personerna vid 

namn, exempelvis i resultatdelen när det handlade om enskilda spelare och tränare/ledare. I de 

fallen har det skett en noggrann genomgång av det som skrivits för att undvika att analysen 

ska upplevas som kränkande eller ge en missvisande bild av personen.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Att uppnå god reliabilitet eftersträvas i alla studier oavsett om det är en kvantitativ eller en 

kvalitativ studie men dess innebörd kan skilja sig åt (Ibid. 2008, s. 122). I kvantitativa studier 
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handlar reliabilitet om upprepbarhet och att de kvantitativa mätningarna ska ge samma 

resultat vid flera mättillfällen (Ibid. 2008, s. 124). I den här studiens kvantitativa del har 

reliabiliteten stärkts genom upprepad räkning av antalet tidningsartiklar, och samma antal har 

uppnåtts vid samtliga tillfällen.  

 

När det handlar om reliabilitet i kvalitativ forskning används ofta orden tillförlitlighet, 

pålitlighet och upprepbarhet. Istället för mätningar, som i kvantitativa studier, kan olika 

forskares bedömningar av liknande studier jämföras. Om de överensstämmer med varandra 

kan reliabiliteten anses vara hög. (Ibid. 2008, s. 135 f.) Tillförlitligheten i den här studien 

anses vara godkänd då två forskare med olika erfarenheter av ämnet har gjort lika tolkningar 

av datamaterialet. Materialet och processen har dessutom bearbetats kollegialt, i det här fallet 

via handledning med en senior forskare, vilket också styrker studiens tillförlitlighet.  

 

Att en studie bedöms ha hög validitet är att den mäter det som den avser att mäta och utav det 

resultat som mätningarna ger möjligheten att dra en trovärdig slutsats (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 137).  

 

Validiteten i studien kan ses som godkänd då både syfte och frågeställningar besvaras av det 

resultat som framkommer genom analysprocessen. Forskarnas ”jag” och därmed dess 

trovärdighet har erkänts och reflektioner har gjorts över huruvida det påverkat resultatet. 

(Denscombe, 2000, s. 251) Det innebär att forskarna ha reflekterat över hur analysens 

tolkningar och resultat kan ha påverkats av forskarnas bakgrund och erfarenheter. 

 

2.5 Metodreflektioner 

Eftersom största delen av studien bygger på kvalitativa data och resultaten baseras på 

tolkningar är det relevant att reflektera över metodvalet i den här studien.  

 

Det kvalitativa materialet har analyserats och därmed tolkats av två medarbetare, som nämnts 

ovan, med olika erfarenheter av ämnet damhockey. Den ena har en mångårig erfarenhet av 

sporten som utövare på elitnivå vilket kan bidra till en stor inblick i sporten och allt som rör 

den, medan den andra står för ett mer naivt utanförskap under granskningen av artiklarna och 

en mindre erfarenhet av sporten. Just kombinationen av två olika förförståelser av fältet har 

bidragit positivt till studiens tillförlitlighet då vi i analysprocessen ingående och intensivt har 
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diskuterat alternativa tolkningar och brottats med förståelser och slutsatser. Det anses därmed 

som en fördel att två forskare har granskat materialet. Givetvis är det trots detta möjligt att 

någon annan, med en annan bakgrund, erfarenhet och inställning till ämnesområdet, skulle 

utföra analysprocessen på ett annat sätt och göra andra tolkningar. Detta till trots är fördelen 

med att använda sig av kvalitativ forskningsmetod att slutsatsen inte är tagen ur luften utan 

har en förankring till verkligenheten, i det här fallet publicerade artiklar i tidningar, och knyter 

samman studien med den sociala tillvaron. (Ibid. 2000, s. 259)  

 

En annan bristfällighet i att ha valt den här metoden kan möjligen vara att det urval av 

artiklarna i valda tidningar som har gjorts har skett av forskarnas egna bedömningar av vad 

som anses representativt för damhockey i svenska medier. Det kan resultera i att insamlad 

data inte anses vara tillräckligt representativt vilket är en nackdel vid kvalitativa studier. 

(Denscombe 2000, s. 260) För att undvika det har artiklarna gåtts igenom flera gånger, för att 

säkerställa att innehållet i bortvalda artiklar inte är nödvändigt för att svara på studiens syfte, 

innan de har eliminerats ur materialet.  

 

3 Resultat 

3.1 Hur mycket skrivs om damhockey i svensk dagspress? Har det 
skett en kvantitativ förändring och hur skulle den i så fall kunna 
förklaras? 

I studien har 757 artiklar från mediaarkivet lästs och analyserats. De första artiklarna inom 

sökordet ”riksserien” skrevs 1992 och har fram tills 2014 haft artiklar varje år men med 

väldigt blandat antal. Första åren skrevs det inte alls mycket om damhockeyn men under 1998 

fick det ett första uppsving i media. Diagrammen visar tydligt att det skrivs mer då det är OS-

år och från 1998 så ökade antalet skrivna artiklar år 2002, 2006, 2010 och 2014. Den absoluta 

toppen ligger på 2006 när Sverige sensationellt lyckades spela till sig en silvermedalj 

samtidigt som det 2010 minskade en aning. Åren mellan OS-åren skrivs det inte lika många 

artiklar. Men man kan definitivt se en skillnad från de första åren till hur det är 2014. Det 

skrivs mer nu för tiden, även fast det inte är mycket och sen Riksserien startade 2008 så har 

antalet artiklar per år ökat betydligt.  
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Figur 2. Riksserien – antalet artiklar per år 

 

1998 skrevs de första artiklarna på sökordet ”damkronorna”. De första fyra åren skrevs det 

totalt fyra stycken artiklar som sedan ökade till 16 stycken år 2002. Precis som när 

”riksserien” användes som sökord så är 2006 det år som det skrevs flest antal artiklar men här 

med ännu större marginal. Även vid de andra OS-åren har artiklarna varit fler än åren mellan. 

Men det som ändå är mest tydligt är utvecklingen från antalet skrivna artiklar från de första 

åren till hur det ser ut 2014. 

 

 
Figur 3. Damkronorna- Antalet artiklar per år 

 

Under dessa år, 1992-2014, har det totalt skrivits 757 stycken artiklar som vi har använt oss 

av i vår analys och som har tagits fram genom våra sökord ”riksserien” och ”damkronorna”. 
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Antalet artiklar var relativt jämt mellan sökorden men ”damkronorna” gav flest relevanta 

träffar (403 stycken) och utgör 53 % av artiklarna som vi har läst. ”Riksserien” gav oss 354 

artiklar som innebär 47 % av innehållet. 

 

 
Figur 4. Antal artiklar per sökord 

 

Artiklarna som tillhör varje sökord har lästs och sedan satts in i kategorier utifrån innehållet. 

Sex olika kategorier har använts, Damkronorna, Riksserien, Enskilda spelare, Förutsättningar, 

Tränare/Ledare/Övrigt och Damhockey. Trots att sökordet var ”riksserien” så har flest 

artiklar, 116 stycken av 757, handlat om Damkronorna. Därefter skrivs det mest om enskilda 

spelare inom damhockeyn och artiklar om just Riksserien har fjärde högst antal artiklar av 

dessa sex kategorier. Tredje mest skrivs det om damhockey generellt, vilket exempelvis kan 

vara artiklar som handlar om mindre satsande klubbar som försöker göra en satsning eller om 

hur damhockeyn är i andra länder. 
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Figur 5. Riksserien- antal artiklar per kategori 

 

När ”damkronorna” användes som sökord handlade överlägset flest artiklar om just 

Damkronorna, 238 stycken av 403 artiklar, vilket alltså är fler än hälften av artiklarna. En stor 

del handlade också om enskilda spelare, 114 stycken, och resterande kategorier hade några 

artiklar vardera.  

 
Figur 6. Damkronorna- antal artiklar per kategori 
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För att få en överblick på antal artiklar det finns per sökord och i respektive kategori så visar 

den här tabellen att det egentligen är relativt lika mellan de båda sökorden förutom att 

”riksserien” har mer artiklar som handlar om just riksserien och mer allmänt om damhockey. 

”Damkronorna” har såklart fler artiklar om Damkronorna och ligger något högre i kategorin 

om enskilda spelare. När det gäller förutsättningarna som det ändå skrivs en del om så ligger 

det relativt lika mellan sökorden och kategorin Tränare/Ledare/Övrigt är jämn mellan 

sökorden och det som det skrivs minst artiklar om över lag. 

 

 
Figur 7. Antal artiklar per sökord och kategori 

 

Till sist visar vi hur många artiklar det totalt finns per kategori. Det är alltså såhär 

fördelningen ser ut om man ser till innehållet i samtliga artiklar som ingått i vår analys. 
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Figur 8. Totalt antal artiklar per kategori 

 

3.2 Vad är det som skrivs i de publicerande texterna? Vilken 
kontinuitet respektive förändring finns i innehållet? 

I och med att vi läste artiklarna som vi fick fram genom våra två sökord och satte in dem i 

kategorier fick vi också fram vad det är som skrivs om damhockey i den svenska dagspressen. 

Kategorierna är framtagna efter artiklarnas innehåll, och genom kategorierna ser vi vad det 

skrivs mest om: damkronorna, riksserien, enskilda spelare, förutsättningar, tränare/ledare och 

generellt om damhockey. För att verkligen få reda på vad som skrivs om damhockey går vi in 

på djupet i varje kategori för att få en tydligare bild och även för att se om det finns 

kontinuitet respektive förändring i innehållet.  

 

Damkronorna  

Med 354 artiklar av 757 möjliga så är kategorin ”damkronorna” överlägset störst. Den 

innehåller allt som har med damkronorna som lag att göra och det började skrivas lite om 

damerna redan 1992. ”Två klara segrar. De svenska tjejerna siktar på medalj i hockey-VM, 

som just nu pågår i Tammerfors i Finland. Har du varken hört talas om svenska 

damlandslaget i hockey eller läst något om dam-VM i tidningen är det kanske inte så konstigt 

- hockey för tjejer är en relativt ny sport.” (1992, s. 102) Vid den här tiden var det väldigt 

glest mellan artiklarna om Damkronorna. Men 1997 började det skrivas lite mer då damerna 

skulle få vara med om något helt nytt: ”Sveriges damlag i ishockey är klart för OS i japanska 
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Nagano nästa år. En stor framgång för svensk damhockey.” (1997, s. 38) De publicerade 

texterna innehöll tidigt också utlåtanden om att damhockeyn borde accepteras, och att ett OS 

kan vara rätt forum för att få det att ske: ”Damishockeyn har inte bara ära och medaljer att 

kämpa för i OS-debuten i Nagano. Man slåss också för att bli accepterad - även inom den 

egna sporten.” (1997, s. 9) OS 1998 var en milstolpe för Damkronornas historia då de äntrade 

sitt första OS någonsin. ”NAGANO: När damhockey står på programmet, då är isen bruten. 

Så har man länge sagt om kvinnors inflytande över sporten. Och nu är vi där.” (1998, s. 48)  

 

I artiklarna har vi läst att förbundsordförande för ishockeyn har haft sina åsikter om 

damhockey genom åren. 2002 då Damkronorna vann brons i OS i Salt Lake City lät det lite 

annorlunda än tidigare. ”Bronsmatch: Sverige-Finland 2-1. Kritiken har tystnat. 

Ishockeyförbundets ordförande Rickard Fagerlund satt på läktaren och såg det svenska 

damlaget ta OS-brons. - Bra gjort. Jag sa före matchen att tjejerna fick rädda den svenska 

hockeyäran. Det gjorde de med besked, säger Fagerlund.” (2002, s. 2) Succén för 

Damkronorna fortsatte även till nästa OS, 2006 i Turin.  ”För fyra år sedan svarade 

Damkronorna för den största svenska sensationen när de tog OS-brons i Salt Lake City. DN 

har följt lagets uppladdning inför OS i Turin. Den här gången reser spelarna till OS som 

medaljkandidater.” (2006, s. 63) Under detta OS skrevs det mycket om Damkronorna. I och 

med framgångarna så fick damhockeyn ett ordentligt namn i medierna. ”OS-finalen mellan 

Damkronorna och Kanada sågs av 2 290 000 tittare. - Det är den näst högsta siffran vi har 

haft under OS hittills.” (2006, s. 22) De förlorade en OS-final. Men vann ett helt folks kärlek. 

Och tredje perioden visade att när de gör allting rätt kan de spela jämnt med Kanada.” 

(2006, s. 8)  

Mellan två OS skrivs det inte särskilt mycket om Damkronorna. Det publiceras några artiklar 

varje år vilket ofta är i samband med VM-turneringarna. Men OS lyser ändå upp som det 

tillfälle då det skrivs mest. 2010 pratade man om fiasko när Damkronorna hamnade på en 

fjärdeplats. ”Dagen efter Tre Kronors förlust mot Slovakien fullbordade Damkronorna det 

svenska hockeyfiaskot i OS. Det blev 2 - 3 mot Finland i bronsmatchen.” (2010, s. 27) 2014 

skrev det om skräll när damerna tog sig till semifinal och ett stort lyft för damkronorna, efter 

några jobbiga år, även fast man sedan tappade bronspengen. ”Laget som knappt fick åka till 

OS är plötsligt i semifinal. Det var Kalla-klass på Damkronorna i semifinalen mot Finland - 

och det är väldigt lätt att tycka om det här svenska laget.” (2014, s. 16 f.) 

Det skrivs mycket om Damkronorna om man jämför med resterande kategorier. Den 
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överlägset största delen artiklar skrivs under OS åren. Så där finns det en kontinuitet, mycket 

artiklar under OS, mindre artiklar däremellan då några få skrivs när det är dags för VM. 

Däremot har analysen visat en förändring i innehållet. Från början så handlade det mest om att 

damhockeyn var en ny och ung sport. Alla framgångar var relativt överraskande. Från 2006 

och framåt visar artiklarna på mer krav och högre förväntningar på Damkronorna än åren 

innan. 

Riksserien  

Från 1992 när de första artiklarna om damhockey skrevs fram till idag är det 64 stycken som 

handlar om Riksserien. Av dessa artiklar handlar de flesta om de vinnande lagen i SM. Den 

första artikeln är skriven 1995 när Farsta slog Nacka i finalmatchen. Det är alltså första 

gången som det skrivs om SM-guldvinnarna i damhockey. 

 ”Guldmatch mellan Nacka och Farsta. 5-1 till Farsta och glädjescener som sällan skådats.” 

(1995, s. 207) 

Från 1995 dröjde det till 2002 innan nästa artikel skrevs om SM-guldet. Där skrev man att 

Mälarhöjden/Bredäng vunnit de fyra senaste finalerna i damserien.  

”Mälarhöjden/Bredäng är svenska mästare i damhockey för fjärde året i rad.” (2002, s. 6)  

Efter det har det publicerats mer frekvent om vilka som har vunnit guldet, och nu senast 

handlade det om vinnarna år 2014. ”Då kunde Linköping avgöra och bärga klubbens första 

SM-guld.” (2014, s. 6) Men mellan finalerna har det varit relativt tomt på artiklar om 

damernas hockeyserie. Undantaget är under 2007 och 2008 då det började skrivas om att 

damerna skulle få en riktig serie lik herrarnas. Det blev då Riksserien som startades upp och 

spelades för första gången under säsongen 2008/2009. Under denna period skrevs det en 

aning fler artiklar som inte bara handlade om de vinnande lagen i SM. ”Svensk damhockey tar 

ett rejält kliv framåt. Efter årsskiftet samlas de åtta bästa lagen i en riksserie och planerna är 

att starta en elitserie säsongen 2008-09.” (2007, s. 45) Det finns alltså en viss kontinuitet i de 

publicerade artiklarna om Riksserien. Det har inte ändrats allt för mycket när det gäller själva 

innehållet i artiklarna då det till större delen handlar om antingen vinnarna i SM eller 

uppstarten av serien. 

Enskilda spelare  

Enskilda spelare skrivs det en hel del om i tidningarna. Kategorin utgör 200 publicerade 

artiklar av 757 möjliga och är den näst största. Första artikeln i vår analys som skrevs om en 

enskild spelare publicerades redan 1992 och handlade då om den amerikanska kvinnliga 
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målvakten som försökte ta en plats i ett NHL-lag. ”Manon Rheaume har det svettigt just nu. 

Hon krigar om en plats i Tampa Bay Lightning, det nyaste laget i NHL.” (1992, s. 204) Totalt 

skrevs det tre artiklar om henne i de svenska tidningarna mellan åren 1992-1993. Den första 

artikeln som publicerades om en svensk spelare var 1994 då Göteborgs-Posten skrev om den 

första tjejen som var med i TV-pucken för killar. ”Erikas mål är att få en plats i 

damlandslaget. Men Erika har tid på sig. Först 1998 står damhockey på OS-programmet.” 

(1994, s. 38) 

 

Inom damhockeyn finns det några spelare som har synts mer i media än andra och blivit lite 

av profiler för damhockeyn. Några av dem har fått rubriker för att de har varit i ung ålder när 

det har debuterat i landslaget. ”Hon är Sveriges yngsta medaljör i ett vinter-OS. Hon är 

definitivt den coolaste bruden i Salt Lake City. Damhockeylandslagets målvakt 15-åriga Kim 

Martin tog tidigt på fredagsmorgonen svensk tid emot sin OS- bronsmedalj.” (2002, s. 4) 

 ”I dag debuterar Pernilla Winberg i det svenska damishockeylandslaget. Hon är tretton år.” 

(2002, s. 15) Många av artiklarna handlar om flera av de stora och viktiga spelarna, rutin är ett 

ord som används ofta. Flera av dessa unga spelare har haft långa karriärer och spelar 

fortfarande. Vilket också är en anledning till att tidningarna uppmärksammar dem. ”Planen 

har varit att sätta punkt på landslagsnivå efter OS i Sotji. Nu öppnar målvaktsstjärnan Kim 

Martin Hasson, 27, för en fortsättning.” (2014, s. 19)”Pernilla Winberg var drottningen mot 

Finland. Limhamnstjejen svarade för tre målgivande passningar och styrde in det avgörande 

målet - med byxan, när Damkronorna vann med 4-2.” (2014, s. 18)  

Om det inte står om hela laget i sig så är det de stora profilerna och de med mest rutin som 

oftast hamnar i tidningarna. Här exempel från 2005 och 2014: ”Så var hon här igen Gunilla 

Andersson - i OS och i semifinal mot USA.” (2010, s. 38)”Under vinterhalvåret är Emma 

Eliasson hårdskjutande back i klubblaget och landslaget. På somrarna spränger hon dynamit 

i gruvan i Kiruna.” (2014, s. 19) 

Det förekommer också ofta att det är intervjuer men en grupp spelare samtidigt. Ofta handlar 

det då om känslor inför någon stor turnering eller om det har hänt något nytt inom landslaget. 

”Damkronornas stjärntrio måste lyckas om det ska bli svensk OS-medalj. Det är Maria 

Rooth, Erika Holst och Kim Martin som ska visa vägen i Turin om några månader.” (2005, s. 

65) 

Gemensamt för kategorin ”enskilda spelare” är att de allra flesta publicerade texterna handlar 

om spelare i landslaget. Det har inte funnits många artiklar som har handlat om en relativt 
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okänd person som spelar i Riksserien eller någon lägre division. Det finns många artiklar om 

enskilda spelare, men det är inte så stor variation på vilka spelare det handlar om. Det är, som 

tidigare sagt, de större profilerna. Undantag finns, men det är fortfarande oftast spelare som 

spelar/ har spelat i landslaget. ”Nu är hon en av de unga talangfulla damspelarna för 

framtiden. Ett nytt ansikte i Damkronorna.” (2011, s. 29) 

 

Det som också kan nämnas är att det är någorlunda fler artiklar som skrivs med citat från 

spelarna än renodlade intervjuer. Även att innehållet mestadels enbart handlar om spelarnas 

sportsliga sida och prestationer. Ytterst få artiklar och intervjuer innehåller delar från 

spelarnas privatliv. Det som också visar en skillnad från förr och nu är att det tidigare skrevs 

om hockeyspelande tjejer som något ganska ovanligt. I artiklarna från senare år så ses det mer 

som en mer vanlig sak. 

 

Förutsättningar  

Förutsättningar är ett ämne som ständigt kommer upp när man läser och pratar om damhockey 

och det handlar om både sportsliga och ekonomiska förutsättningar. I stort sett går de båda 

förutsättningar hand i hand med varandra då det i slutändan oftast handlar om pengar. Inom 

den här kategorin publiceras det mest artiklar som handlar om ekonomisk satsning på 

damhockey, klubbar som tvingas läggas ner på grund av utebliven satsning på damlaget, samt 

ekonomiska förutsättningar för de tjejer som spelar.  

 

”Hur ställer sig hockeyförbundet till damhockey? - Man har beslutat i styrelsen att vi skall ha 

damhockey i Sverige men att det inte kommer att avsättas några större pengar till detta utan 

att damhockeyn skall finansiera sig själv.”(1998, s. 36) Redan här, för 22 år sedan, sa man 

rakt ut från förbundets sida att damhockey inte var något som skulle prioriterats särskilt högt 

när det gäller den ekonomiska delen. Det ansvaret låg på damhockeyn själv att klara av. 

Tidigare samma år hade mästarlaget Nacka fått lägga ned sitt damlag på grund av att klubben 

inte längre ville satsa på dem. “Sveriges bästa damhockeylag Nacka läggs ned. - Sista veckan 

inför SM-finalen fick vi veta att vi inte skulle få träna i hallen, och efter SM-guldet kunde 

styrelsen inte ens kosta på sig ett grattis. Ordföranden nämner tjejernas oförmåga att 

skaffa sponsorer som främsta anledning till nedläggningen.” (1998, s. 404) 

 

Samma sak hände för Mälarhöjden/Bredäng 2006 som också fick sitt lag nedlagt efter att de 

vunnit SM-guld för att klubben ville satsa på herrlaget i division ett istället för på damlaget, 
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trots att de hade vunnit flertalet guld de senaste åren. ”För bara knappt tre månader sedan 

jublade hockeytjejerna i M/B Hockey åt segern i SM- finalen mot Modo. Nästa säsong 

kommer laget, som innehåller flera OS- och VM-medaljörer, kanske inte ens till spel. Och 

anledningen: M/B vill inte satsa på den verksamhet som kostar pengar men ger M/B så 

enormt mycket good will. M/B väljer att satsa på herrlaget, i division ett, medan de 

framgångsrika damerna lämnas ute i kylan.” (2006, s. 36)”Det fanns inte längre någon plats 

för damlaget i klubben. Klubben ville satsa på sitt herrlag i division I. Den budget damlaget 

fick skulle räcka för seriespel men inte för SM- slutspelet och inte för satsningen på 

Europacupen.” (2006, s. 65) 

Även AIK blev drabbade år 2013 på grund av att deras herrlag inte gick till slutspel i SHL. 

”För knappt två månader sedan tog AIK:s hockeydamer SM-guld. Nästa säsong riskerar 

laget att inte ens kunna delta i riksserien. AIK skär ner lagets ekonomiska stöd med 50 

procent.” (2013, s. 29) 

OS-turneringar är för damhockeyn en viktig tidpunkt, både sportsligt och för att få synas i 

medier. ”Svensk damhockey är större än den någonsin varit. Unga tjejer spelar, man har 

startat en riksserie med målet att bygga världens bästa liga inom ett par år. Sverige behöver 

resurser för att kunna fortsätta hävda sig. Resurser får man av resultat. Och resultat når man 

här, i OS.” (2010, s. 12) Här tar man upp vad som behövs för att Sverige ska kunna växa i 

damhockeyvärlden, vilket innebär resurser.  

I artiklarna har vi sett att det ofta under OS-åren tas upp hur spelarna själva ser på deras 

ekonomiska situation. Och ett väldigt vanligt svar är att de inte spelar för pengarna, utan att de 

spelar för idrotten och varandra. För att de älskar att spela ishockey. ”Vi tar det där efter OS. 

Men vi spelar inte för att få några pengar – vi spelar för att vinna matcher och för 

varandra.” (2006, s. 10) ”Man har offrat väldigt mycket för att komma hit och inte tjänat ett 

enda öre. Det är självklart väldigt frustrerande men jag gör det här för att jag verkligen 

älskar att spela. För kärleken till hockey.” (2014, s. 11)  

Under åren har många svenska damspelare tvekat på att fortsätta spela eller till och med varit 

tvungna att antingen sluta eller trappa ned på hockeyn i och med att den ekonomiska 

ersättningen är nästintill obefintlig. Som kommentar på detta säger Linköpings ordförande 

såhär till Dagens Nyheter i mars i år: ”För jag måste medge att det känns fel att höra 23-24- 

åriga landslagsspelare säga att de funderade på att sluta eftersom de inte har råd att 

fortsätta. Så ska det inte behöva vara och även om det tar tid måste vi jobba för att förbättra 
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spelarnas villkor.” (2014, s. 12) 

Kategorin ”förutsättningar” har visat sig ha en stor del i damhockeyn. Det är en ständig kamp 

både för klubbar och för spelarna. Det finns en viss kontinuitet i artiklarna som skrivs, men 

det finns också en viss förändring. Kontinuiteten i det publicerade innehållet innefattar att 

damhockeyn varken har särskilt bra ekonomiska- eller sportsliga förutsättningar. Det finns 

inte särskilt mycket pengar att jobba med och det är ofta klubbens eget ansvar att se till så det 

går runt. Det som ändå har förändrats är att det finns de klubbar som ändå har börjat satsa 

ordentligt på sina damlag. ”Klubbarnas seriösa och långsiktiga satsningar har gett resultat. I 

kvällens SM-final möts Linköping och Modo. - I ett långsiktigt perspektiv är jag övertygad om 

att ska en förening överleva och ses som en viktig aktör i samhället kan den inte vara 

uppdelade. Den måste kunna erbjuda alla att utöva sin idrott, säger Linköpings ordförande.” 

(2014, s. 12)  

Ledare/tränare  

”Ledare/tränare” är den kategori som det skrivs absolut minst om. Totalt 22 av de 757 artiklar 

som vi har analyserat. Det man kan säga är att det överlägset är artiklar som handlar om 

förbundskaptenerna för Damkronorna. Antingen när en tränare slutar/börjar, eller när det är 

dags för OS. ”Ny coach för damlandslaget i ishockey som siktar på att göra damishockeyn 

stor.” (2001, s. 11) 

”Peter Elander från Jonstorp blir heltidsanställd förbundskapten för damlandslaget i 

ishockey från den första september. Det är en gemensam satsning från SOK (Sveriges 

Olympiska Kommitté) och ishockeyförbundet som möjliggör satsningen.” (2004, s. 20) I dessa 

artiklar står fokus på Elander som klev av landslaget efter OS 2010. Då tillträdde en ny 

förbundskapten. ”Niclas Högberg, 37, är doldisen som tar över Damkronorna. Han ska 

försöka se till att Sverige tar upp kampen med Kanada och USA. - Ett hedersuppdrag, säger 

han.” (2010, s. 8 f) 2013 skrevs det en hel del artiklar om att Leif Boork kliver in som 

assisterande tränare för Damkronorna. ”Boork gör oväntat comeback som tränare. Hans nya 

jobb är att göra Damkronorna redo för OS i Sotji 2014.” (2013, s. 16) 

 

Sen finns det undantag och några publicerade texter som inte alls handlar om dessa tränare. 

En handlar om en kvinnlig domare, ”Diskprotesen i ryggen satte definitivt stopp för Katarina 

Timglas hockeykarriär. OS-medaljören blev domare istället.” 2013, s. 20) och en om 

utvecklingsansvarig för damishockey hos Svenska Ishockeyförbundet, och hur hon anordnade 

en tjejhockeykväll för att skapa ett växande intresse. ”Efter Damkronornas framfart i OS 
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anordnades i går en tjejhockeykväll i Angered Arena. Omkring 50 ishockeyspelande tjejer 

samlades för att träna tillsammans med dubbla OS-medaljören Holst.” (2014, s. 58) 

 

Det skrivs väldigt lite om tränarna kring damhockeyn, och andra ledare som har betydelse för 

sporten. Det man ändå kan se är att det skrivs mest om tränarna i Damkronorna och det är en 

kontinuitet i artiklarna. Det är alltså ingen större förändring i varken vad som skrivs i dessa 

texter eller hur ofta de skrivs.  

Generellt om damhockey 

Kategorin ”generellt om damhockey” har relativt få skrivna artiklar, 66 stycken av 757. Men 

däremot skrivs det mycket viktiga och betydande saker om damhockeyn som hamnat i denna 

kategori. Om man ska börja från början så var förbundsordförande Rickard Fagerlund inte 

särskilt positiv till damhockey generellt sett och under OS i Nagano 1998 gav han utlåtande 

som bevisade detta. ”Tjejerna är ju för fan sämre än de var för ett år sedan, säger han. Det 

här bara stärker min åsikt att damhockeyn kommit med i OS för tidigt.” (1998, s. 8) Det var 

inte många som höll med Fagerlund om detta, och bland annat så fick damhockeyn och 

damkronorna stöd från spelare i Tre Kronor (svenska herrlandslaget).”Tävlingsinstinkten är 

en av idrottens starkaste drivkrafter och hatet att förlora gemensamt för alla som når 

toppen. Och det är ingen könsbunden egenskap.” (1998, s. 6) Det var många som också 

reagerade på att det var just förbundsordförande som hade kommit med flera utlåtanden som 

det här. Aftonbladet var en tidning som reagerade och skrev såhär om saken:  

“Man vet inte om man ska skratta eller gråta när man läser ishockeyförbundets bas Rickard 

Fagerlund uttala sig om de svenska hockeytjejerna i OS. - Tjejerna är bättre på att sjunga än 

spela hockey, säger han. För något år sedan sa han andra grodor: -Hockeytjejer borde syssla med 

mer "kvinnliga" idrotter som ridsport. Kvinnor ska vara vackra och pyssla med kvinnliga saker i 

stället för att spela ishockey. Nu tycker Rickard Fagerlund att de svenska hockeytjejerna inte 

skulle åkt till Nagano-OS eftersom de är så dåliga enligt honom. 

Att döma ut den unga sporten damhockey från  OS-deltagande är oförsvarligt. Ännu mer 

oförsvarligt är det när det är hockeyns  egen högste företrädare som gör det. Ska inte han vara en 

ambassadör för sin  sport, och då även damhockeyn?” (U. Messing 1998, s. 11)  

Från detta har dock damhockeyn tagit kliv framåt i utvecklingen och utlåtanden som 

Fagerlunds blir allt mer sällsynta. Men för att de ska försvinna helt så kan det komma att 

krävas resultat. ”Jag antar att damishockeyn vill ha respekt, och det får man genom en rak 

och konsekvent behandling i bland annat medierna. Man ska hyllas när man gör någonting 
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bra och sågas när man gör bort sig.” (2005, s. 15) För att då få den mediebild man vill ha av 

damhockeyn i Sverige så kan bra resultat få det att hända. Det är tufft men mediernas 

påverkan har väldigt stort inflytande. Både åt det positiva och det negativa hållet.  

Men åter till damhockeyns utveckling så handlar det i grund och botten om att få tjejer att 

spela ishockey så det finns tjejer att satsa på, men det är inte det lättaste. ”Vi måste få in 

tjejerna i ishallen och få dem att börja åka skridskor, för då kan vi sen få dem att spela 

hockey. Efter OS-silvret i Turin 2006 hoppades vi att det skulle bli ett uppsving i antal 

spelare, men det känns som att det stått still och till och med gått bakåt.” (2011, Göteborgs-

Posten) Tanya Foley, en kanadensiska som fått resurser av Internationella Ishockeyförbundet 

(IIHF) för att få fart på den internationella damhockeyn sa 2011 såhär om damhockeyn 

generellt: ”Damhockeyn växer. Men det är fortfarande en ung sport, och alla ser inte det 

positiva i den. Men förr eller senare så blir alla nya idéer normalitet.” Hon fortsatte också 

med att säga:“Sverige har tagit ett mycket stort steg. Fokus måste vara att få folk att se 

damhockeyn som en del av det normala livet; att en tjej vill börja spela ishockey ska inte vara 

ett undantag utan snarare det förväntade.” (2011, s. 50)  

De publicerande texterna i Kategorin ”generellt om damhockey” har ett väldigt blandat 

innehåll, men man kan ändå se en röd tråd i det. Det handlar mycket om utvecklingen i svensk 

damhockey och man ser en förändring i hur texterna skrivs. Uttalanden som Fagerlunds 

kommer inte längre från högre makter och damhockeyn är mer accepterad nu än vad det 

gjorde vid OS i Nagano. Trots att det innan OS i Sochi 2014 inte var helt klart att 

damkronorna skulle få åka på grund av uteblivna resultat. ”Efter misslyckandet i vårens VM 

gjorde SOK, Sveriges Olympiska Kommitté, klart att lagets OS-biljett inte var självklar bara 

för att laget var kvalat.” (2013, s. 14) Men i de texter vi har analyserat så visar de ändå i det 

stora hela att artiklarna går från ifrågasättande av damhockeyn till texter om hur man kan 

utveckla den och ta den framåt.  

 

4 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur damhockey framställs i utvald svensk dagspress 

mellan åren 1992 och 2014. 
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4.1 Hur mycket skrivs om damhockey? Har det skett en kvantitativ 
förändring och hur skulle den i så fall kunna förklaras?  

Att det har skett en förändring i hur mycket som skrivs om damhockey i svensk dagspress 

sedan 1992 framgår tydligt i resultatet av den här studien. Det skrivs mycket mer nu för tiden 

och damhockeyn har tagit ett stort kliv framåt och det har, i takt med övrig jämställdhet i 

samhället, accepterats att tjejer också kan spela hockey. Det är idag inget konstigt när en tjej 

vill börja spela hockey och det ifrågasätts inte på samma sätt som tidigare. Att det har skett en 

ökning av artiklar i medierna tror vi skulle kunna ha ett samband med det ökade intresset 

kring sporten och vice versa. 

 

Att skriva om en sport som läsarna inte känner till och därmed inte kan relatera till blir inte till 

en fördel för tidningarna. Brookes skriver om relationen mellan sport och medier och menar 

att när sport blir mer synlig i medier utvecklas relationen dem emellan och det generar 

intäkter och fördelar både åt sporten och medierna (Brookes 2002, s. 2). Damhockeyn har 

behövt medierna för att öka i popularitet och därmed skaffat sig bättre förutsättning genom att 

synas medan medierna i samma utsträckning inte har behövt damhockeyn. Det är först när 

damhockeyn bidrar med något till medierna som det byggs en relation dem emellan och det 

sker när det händer något inom sporten som är värt att skriva om. Exempelvis ett 

framgångsrikt OS. 

 

Resultatet av 757 granskade artiklar visar på att de flesta innehåller text om damkronorna och 

enskilda spelare och att det publiceras märkbart mer under ett OS år, både inför och under 

mästerskapet. Där kan man visserligen dra en parallell med övriga sporter som det antagligen 

också skrivs mer om när det är OS. OS är ett stort mästerskap och det i sig får mycket 

publicitet. Att det inte skulle skrivas mer om damhockeyn då vore konstigt eftersom det skrivs 

mer om alla sporter då. Det blir dock mer märkbart bland ”små idrotter” som damhockey som 

inte vanligen syns i medierna.  

 

Det är tydligt att det skrevs mer år 2002 och 2006 när damkronorna tog brons respektive 

silver i OS. Det blev ett stort mediepåslag och intresset för damkronorna och damhockeyn 

ökade. Man kan se ett samband med när exempelvis damkronorna är framgångsrika under ett 

OS så framställs damhockeyn som något positivt då det skrivs bra saker om sporten. Efter 

mästerskapet har då folk fått en positiv bild, som i sin tur bildar ett ökat intresse som kan hålla 

i sig på längre sikt. Samtidigt kan det bli omvänd effekt när det går dåligt i ett stort 
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mästerskap. Det behöver inte betyda att damhockeyn får mindre publicitet när det går dåligt 

men om det skrivs mindre bra saker under mästerskapet kan det påverka intresset för 

damhockeyn negativt, vilket i sin tur kan påverka hur damhockeyn prioriteras i framtida 

medier. Falkheimer studerar mediers påverkan på individen och menar att den är mer 

förstärkande än förändrande och att mottagaren tolkar saker på olika sätt beroende på sin 

bakgrund och sina erfarenheter (Falkheimer 2001, s. 164). Där kan man dra en parallell med 

damhockeyns ökande respektive minskande i popularitet före och efter ett OS, både när de 

presterat bra eller dåligt. Kanske det är mer märkbart när det gått dåligt i ett mästerskap och 

de som är kritiska till damhockeyns medverkan får vatten på sin kvarn. De har då redan innan 

mästerskapet haft en negativ inställning till sporten och mediernas negativa publicitet kan 

därmed förstärka deras åsikter. I det här fallet kan medierna ha svårare att förändra än att 

förstärka dessa kritikers åsikter, på grund av deras redan befintliga uppfattning av damhockey 

som något negativt, oavsett hur mycket utrymme som ges i medierna.  

 

Inför OS 2010 hade damkronorna förväntningar på sig i och med att de tagit medaljer i de två 

senaste OS-turneringarna, 2002 och 2006. Det året blev det dock ingen medalj och det skrevs 

då färre artiklar än vid de föregående olympiska spelen. Medierna gick då från förhoppningar 

och förväntningar till besvikelse. Det kan ha varit anledning till att det var lite tvärtom OS 

2014. Medierna hade inte särskilt stora förväntningar på damkronorna och det skrevs mycket 

negativt om dem inför mästerskapet och det kan bero på att det hade skrivits mycket om att 

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) eventuellt inte skulle låta damkronorna få åka till 

Sochi. ”Laget som knappt fick åka till OS är plötsligt i semifinal.” (2014, s. 16 f.) 2014 blev 

ett uppsving om man ser till antalet skrivna artiklar och här gick medierna från att inte ha 

några stora förväntningar till att det gick betydligt bättre än väntat, vilket kanske gav dem mer 

att skriva om. Här går det att se hur medierna hakar på positiva framgångar och hur de skriver 

om det som de tror att folk är intresserade av och vill läsa om. Om det dessutom ges positiv 

feedback på det som skrivs så kommer det fortsätta att publiceras artiklar om ämnet, vilket i 

damhockeyns fall är väldigt positivt för framtiden.  

 

2008 steg antalet artiklar en aning trots att det var mittemellan två OS-år. Anledningen var 

troligtvis att Riksserien startade. ”Damhockeyn var nu tillräckligt etablerad för att en 

nationell serie skulle startas. Så 2007/2008 drog Riksserien igång, vilket är motsvarigheten 

till herrarnas SHL.” (Cederquist 2012, s. 303 f.). Det skrevs om den nystartade serien och när 

det nu fanns en seriös serie på högsta nivå för damerna så kan intresset ha ökat en aning. 
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Mediemässigt blev det såklart ett uppsving under ett tag men det dog snabbt ut. Om man 

exempelvis drar en parallell med herrarnas högsta serie SHL så skrivs det inte i närheten av 

lika mycket om Riksserien som om den. Precis som Wallin skriver i sin bok Sporten i 

Spalterna, så har damidrott fått mer och mer plats i medier men fortfarande betydligt mindre 

utrymme än männen (Wallin 1998, s. 90 ff.). Det kan tänkas beror på att intresset för SHL är 

stort bland befolkningen medan intresset för Riksserien inte är stort alls. Medierna skriver då 

förstås om SHL och andra idrotter som är av högre intressegrad än damhockey. Frågan är om 

det ska vara så att Riksserien måste ha nyheter likt dem vid uppstarten 2007/08 för att få mer 

plats i medierna. Det känns inte riktigt hållbart. Efter 2008 har dock artiklarna generellt sett 

ökat och haft fler publicerade artiklar varje år än tidigare. Vi kan inte säga något om att det 

beror på att Riksserien startade då men det är en positiv trend att fler artiklar skrivs och det 

kan mycket väl ha en betydelse att det finns en damhockeyserie på elitnivå i Sverige.  

 

Mycket tyder alltså på att damhockeyn inte är helt accepterad i samhället än (även fast det har 

blivit bättre) och att det är många som fortfarande inte tycker att hockey är en sport för 

kvinnor och att den är tråkigare att titta på eftersom de inte får tacklas, som i herrhockey. Det 

är ofta som herrhockeyn benämns som ”the real game” och att det bara är en mildare variant 

av sporten när kvinnor spelar (Theberge 2000, s. 325). Genom den här studien har vi sett hur 

det skett en förändring i hur mycket det skrivs om damhockey sen 90-talet men vi kan 

fortfarande inte säga någonting om hur mycket som skrivs om damhockey i förhållande till 

andra sporter. Dock kan vi spekulera i att det skrivs mindre om damhockey genom att referera 

till både Brookes, Dahlén och Theberge som alla tar upp att kvinnlig representation i 

lagsporter som förknippas med maskulinitet och tuffhet inte gärna framhålls i medier. De 

skrivs hellre om sporter som är mer accepterade för kvinnor att utföra och där kvinnligheten 

framhävs (Dahlén 2008, s 480). Därmed kan vi genom den befintliga forskningen styrka vår 

tolkning om att det skrivs mindre om damhockey än om andra sporter.  

 

4.2 Vad är det som skrivs i de publicerande texterna? Vilken 
kontinuitet respektive förändring finns i innehållet? 

Vad som skrivs i de publicerade artiklarna har enligt resultatet visat på en utveckling sen 1992 

fram till 2014. Innehållet har gått från ett relativt skevt och delvis negativt synsätt på 

damhockey till ett innehåll som behandlar damhockey som en riktig idrott. Att framhäva 

kvinnoidrott som något negativt och ha fokus på kvinnornas utseende och sexighet som under 
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första delen av 1900-talet (Haslum 2006, s. 312) är något som inte längre framkommer i 

medierna. Detta anser vi, genom studiens resultat, bero på att damhockeyn har visat sportsliga 

resultat på isen som gör att de har blivit mer accepterade än tidigare och på så sätt bevisat att 

de borde framställas som vilken annan idrott som helst. Resultaten på isen kan i sin tur också 

ha gjort att representationer av damhockey i artiklarna fått en annan framställning än tidigare 

vilket kan ha lett till att läsarna då har fått en större möjlighet att skapa mer positiva 

tolkningar av damhockeyn än vad de kanske har haft tidigare då det skrivits mer negativt om 

sporten. Således visar det på hur representationer och mediers påverkan kan styra delar av 

synen på damhockey. 

 

Som vi tidigare nämnt har Brookes skrivit att idrottskvinnor ofta framställs som familjära 

genom att medier skriver om deras privatliv, familjeliv och moderskap i högre grad än när det 

skrivs om män. På så sätt tas fokus från de idrottsliga prestationerna och dess kvinnlighet 

bevaras genom att de framställs som ”riktiga” kvinnor (Brookes 2002, s. 130). I vår studie har 

resultatet visat på det motsatta vilket är en viktig fråga i sig. Inom damhockeyn tar medierna 

sällan upp spelarnas privatliv och det fokuseras huvudsakligen på det sportsliga. Det i sig kan 

anses som en stor utveckling då man som damspelare borde blir sedd som den spelare man är 

och inte lika mycket vem man är som privatperson. Sen kan det ändå vara viktigt att lyfta 

särskilda individer inom damhockeyn för att synas ännu mer. Det kan vara bra för 

utvecklingen och det är viktigt att skapa ikoner. Det bästa med att ha profiler inom 

damhockeyn är att det kan hjälpa yngre tjejer att få upp ögonen för sporten och att hitta 

förebilder. På det sättet kan man locka fler till isen och få fler att börja spela vilket kan hjälpa 

utveckling på lång sikt.  

 

Sen kan en förklaring till att det i stort sätt bara skrivs om det sportsliga vara den att det 

faktiskt inte får plats med annat i medierna om man ser till den mängd som idag publiceras 

om damhockey. Dahlén skriver, att kvinnliga idrottare får mindre plats i media är en 

anledning till att det som skrivs om dem ofta skiljer sig från det som skrivs om manliga 

idrottare (Dahlén 2008, s. 476). Om det skulle stå om damhockey oftare i tidningarna så 

skulle det eventuellt behövas bredare register av vad som ska skrivas. Det skulle krävas fler 

historier och reportage att publicera. Vilket i sin tur då skulle kunna generera i att tidningarna 

behöver veta mer om personerna bakom spelarna inom damhockeyn. Exempel på det är under 

OS. Som resultatet visar så skrivs det flera artiklar under OS-turneringarna och eftersom det 
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då behövs mer att skriva om, ges det mer utrymme för medierna att skriva om spelarna på ett 

djupare plan. Där kan profilerna inom sporten skapas. 

 

Damhockeyns seriespel i Sverige har genom åren fått lite publicitet i dagspress och det finns 

egentligen inte så mycket för oss att diskutera gällande innehållet. Artiklarna är få, nästintill 

obefintliga, fram till 1995 då det nämns vilka som vann SM-guld. Att det inte står mer om 

serierna kan bero på, som så mycket annat när det kommer till vad medierna väljer att skriva 

om, att det helt enkelt inte finns något intresse. 

 

År 2007/08 startades Riksserien upp och blev som en elitserie för damhockeyn (Cederquist 

2012, s. 303 f.). Vi ser i vår studie att publiciteten om Riksserien ökade det året, och 

innehållet skiljer sig från tidigare och senare år. Vid uppstarten låg fokus på hur en 

rikstäckande serie skulle utveckla damhockeyn i Sverige genom att spelarna får bättre 

motstånd i samtliga matcher. Från det att Riksserien etablerat sig i hockeyvärlden går 

innehållet i artiklarna som handlar om serien över till att handla mer om SM-guldvinnarna. 

Det är egentligen bara framåt vårkanten när SM-guldet ska bärgas som det skrivs något om 

den svenska Riksserien och dess innehåll är ganska lamt. Varför är det så? Det verkar som det 

måste ske något speciellt för att Riksserien, som ändå är högsta serien för damhockeyspelare i 

Sverige, ska få publicitet. Det borde enligt oss uppmärksammas mer och innehållet borde 

behandla mer än vem som vinner SM-guldet om damhockeyn i Sverige ska ta nästa steg i 

utvecklingen. 

 

Gällande förutsättningar inom damhockeyn har vi i resultatet visat att det handlar om både 

ekonomiska och sportsliga förutsättningar men att de ändå går hand i hand. Det är sedan 

tidigare känt att herrhockeyn har bättre ekonomiska förutsättningar än damerna. ”Inom 

herrhockeyn kunde sportsliga framgångar resultera i en förbättrad ekonomi, men inte inom 

damhockeyn.” (Cederquist. 2012, s. 298 ff.). Det är så det borde vara även för damerna. Om 

man når en sportslig framgång så borde man belönas för det, inte straffas. ”Jag gick i tron att 

efter ett SM-guld skulle ekonomin vara densamma, eller i alla fall inte bli sämre.” (2013, s. 

29). I vår studie har vi fått reda på att det är flera klubbar inom damhockeyn som har drabbats 

av dålig ekonomi och varit tvungna eller nära att läggas ned, och de flesta av dessa klubbar 

har även varit de mest framgångsrika. Att ett lag läggs ner på grund av dålig ekonomi när 

klubben har flera SM-guld bakom sig är något som vi anser straffar damhockeyn i Sverige 

hårt. ”Båda topplagen Nacka och FoC Farsta beslutade att lägga ned sina lag av ekonomiska 
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skäl då damhockey kostar men inte ger några pengar.” (Cederquist. 2012, s. 298 ff.). 

”Säsongen 06/07 blev det en del förändringar inom damhockeyn. Stormakten M/B lades ner 

på grund av ekonomiska skäl då klubben valde att satsa på herrlaget som då låg i division 3.” 

(Ibid. 2012, s. 298 ff.). 

 

Att ledande klubbar lägger ner sina damlag hjälper inte damerna att bli accepterade, vilket 

egentligen är det som de strävar efter. ”Kvinnorna har genom åren fått slåss för sin acceptans 

inom idrottsvärlden” (Wallin 1998, s. 14). Det är som att klubbarna låter dem jobba sig uppåt 

för att sen köra ner dem i botten igen, och det borde inte gynna någon part. Att gå från en 

klubb som har Sveriges bästa damlag till att satsa på herrarna i division 3 känns inte heller 

som någon större vinst enligt oss. Då borde det kännas bättre att ha ett lag i klubben som 

vinner titlar och som kan få namnet på klubben att synas och ses som ett storlag. Om klubben 

hade haft kvar sitt damlag idag (2014), och fortsatt vara lika framgångsrika hade de 

förmodligen haft en plats i medierna och på det sättet visat upp klubbmärket, vilket styrks av 

den här studiens resultat att SM-guldvinnarna av Riksserien figurerat regelbundet i medierna. 

 

Ekonomiska förutsättningar borde vara en förutsättning för att kunna nå bra sportsliga 

förutsättningar. Vi anser att båda delarna krävs för att få utvecklingen av damhockeyn att ta 

ytterligare steg framåt. Om det dessutom är de bästa lagen som försvinner så kanske yngre 

tjejer, som har sett upp till laget och sett fram emot att en dag spela tillsammans med dem, 

inte längre har något att sträva efter. Det är inget som borde gynna damhockeyns utveckling.  

 

Resultatet har visat att jargongen i artiklarna om damhockey har ändrats sen 1992 fram till 

2014. Vi har sett en ökad acceptans av sporten under senare år och framställningen i medierna 

har gått från ganska nedlåtande till en mer positiv inställning till damhockeyn. Detta kanske 

kan bero på att reportrarna också har fått en ändrad syn på damhockeyn och därför skriver 

mer positivt om det. 

 

5 Slutsats 
Medierna är otroligt viktiga för damhockeyns utveckling. Genom medierna ges damhockeyn 

en chans att synas och att visa upp sig. Men även att berätta om problem inom exempelvis 

ekonomiska och sportsliga förutsättningar för såväl spelare, klubbar och landslag. Genom den 

här studien tolkar vi att det skett en utveckling av hur medierna framställer damhockeyn och 
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att det idag ges en förhållandevis rättvis bild av sporten. Det som skrivs är bra men det kan 

behöva skrivas mer frekvent om damhockey för att skapa ett ännu större intresse och 

framförallt för att behålla och förstärka det intresse som skapats, exempelvis efter ett 

framgångsrikt mästerskap.  

 

Fortfarande upplever vi att det är en skillnad mellan herrhockeyn och damhockeyns utrymme 

i medierna, då herrarna får betydligt mer utrymme, men om damhockeyn fortsätter sin 

utveckling och får synas mer så hoppas vi att glappet kan minska.  

 

En vidare utveckling av vår analys skulle med fördel kunna göras genom en jämförelse 

mellan representationer av dam- och herrhockey genom analyser på just herrhockeyn liknande 

vår studie och på andra idrotter. Först då kan man säga något om damhockeyns utrymme och 

framställning i medierna genom att sätta det i relation till andra sporter.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien var att undersöka hur damhockey framställs i utvald svensk dagspress 

mellan åren 1992 och 2014. 

• Hur mycket skrivs om damhockey? Har det skett en kvantitativ förändring och hur 

skulle den i så fall kunna förklaras? 

• Vad är det som skrivs i de publicerade texterna? Vilken kontinuitet respektive 

förändring finns i innehållet?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Ishockey, damishockey, damhockey, riksserien, damkronorna, medier, sport och medier, 
damidrott och medier, representationer, textanalys, semiotik, kvalitativa studier 
 
icehockey, women icehockey, gender, gender & icehockey, media, sport and media, icehockey 
and media, women sports, women sports in media, representations 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Google, Google Scholar, Mediaarkivet, PubMed, Stadsbiblioteket, 
Svenska ishockeyförbundets hemsida, Nationalencyklopedin 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Women´s ice hockey  
PubMed: Gender+ Ice hockey 
Svenska ishockeyförbundet: Sochi 2014, svenska mästare 

 
Kommentarer 
Det har huvudsakligen använts böcker från GIH:s bibliotek. Handledaren har också tipsat om 
kapitel i olika böcker. Fakta om damhockeyns historia har hämtats från ett kapitel i en och 
samma bok. Pga. det som står ovan har inte särskilt mycket sökningar som vi gjorde i början 
gett relevanta resultat. 
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