
 

 

 

 

 

Andra sidan är ni klara? 
– En jämförelse av svensk och  

amerikansk ishockeyjournalistik  

 

Södertörns högskola | Institutionen för Journalistik och Multimedia 

Kandidat 15 hp | Journalistik C | vårterminen 2013 

Av: Christoffer Bodin och Joel-Åhlén Nyström  
Handledare: Jan-Olof Gullö  
 



 

Abstract 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns skillnader mellan svensk och 

amerikansk ishockeyjournalistik. Mer specifikt undersöktes gestaltningen av ishockey samt 

det mediala utrymme ishockeyn fick i Sportbladet, SportExpressen, The Boston Globe och 

The Washington Post. Undersökningen har genomförts via en kvantitativ innehållsanalys, en 

kvalitativ innehållsanalys samt en kvalitativ intervjuundersökning.  

 

Resultatet från den kvantitativa undersökningen visar att ishockeyn får lika stort 

tidningsutrymme i de båda länderna – men att de svenska tidningarna prioriterar att skriva om 

spelarna, samtidigt som de amerikanska fokuserar mer på lagen. Resultatet från den 

kvalitativa analysen visar tydligt att de undersökta svenska sportsidorna dramatiserar 

nyheterna, medan de amerikanska lägger större fokus på rapportering och fakta. Resultatet 

från den kvalitativa intervjuundersökningen understryker vad vi tidigare fått fram, nämligen 

att de svenska tidningarna överdramatiserar ishockeyn. Det insamlade empiriska materialet 

har analyserats utifrån Andrews & Jacksons tre aspekter, Dahléns melodramatiska teori samt 

Wallins teori om minskad match- och förhandsinformation.  

 

En viktig förklaring till skillnaderna mellan svensk och amerikansk ishockeyjournalistik är att 

de svenska journalisterna ges möjlighet att tolka spelare och ledares uttalanden, medan de 

amerikanska måste återge utsagorna ordagrant och i sin helhet. Detta medför att de svenska 

ishockeyjournalisterna kan vinkla nyheten på ett sätt som skapar större rubriker och dramatik. 

Ytterligare en förklaring är att Sportbladet och SportExpressen menar att dramatisering inte 

tar bort fokus från ishockeyn, utan att det istället bidrar till att läsarna kommer närmre 

spänningen och att det i sin tur berättar mer än vad endast fakta och matchrapport gör.  

Nyckelord: Ishockey, Elitserien, NHL, ishockeyjournalistik, sensationsjournalistik.  

 

 

 

 

 



 

Andra sidan är bättre  
Sverige må vara världsmästare i ishockey, men när det kommer till ishockeyjournalistik 

är USA både bättre och mer verklighetsskildrande. Det visar en undersökning som ana-

lyserat de journalistiska skillnaderna mellan länderna.  
 

I kandidatuppsatsen Andra sidan är ni klara? – en geografisk skildring mellan svensk och 

amerikansk ishockeyjournalistik undersöker journaliststudenterna Christoffer Bodin och Joel 

Åhlén-Nyström skillnaderna mellan svensk och amerikansk ishockeyjournalistik. Sportbila-

gorna för Aftonbladet, Expressen, The Boston Globe och The Washington Post undersöks i 

frågan vilka som skildrar ishockeyn på bäst sätt.  

 

Med ursprungsfrågan ”hur gestaltas ishockeyn?” undersökte Bodin och Åhlén-Nyström hur 

sporten framställdes i de olika regionerna. Det visade sig att de svenska tidningarna ofta över-

dramatiserade sina ishockeynyheter. Samtidigt fokuserade de amerikanska mer på neutral, 

klassisk matchrapportering och i med detta undvek den sensationsjournalistik som ofta före-

kom i de svenska ishockeyartiklarna. Ett resultat som i sig var föga överraskande, men som 

understryker det faktum att det finns en tydlig skillnad länderna emellan och att de ameri-

kanska tidningarna fokuserade mer på det väsentliga – själva ishockeyn. 

 

I och med avsaknaden av tidigare forskning kring geografiska skillnader inom ishockeyjour-

nalistik utgick undersökningen från en stor mängd textanalyser samt intervjuer av verksamma 

ishockeyjournalister. Profilerna Mattias Ek och Tomas Ros, från Sportbladet respektive Spor-

tExpressen, intervjuades om svensk ishockeyjournalistik, medan Hockeysveriges NHL-

skribent Linus Hugosson och The Boston Globes John Powers intervjuades om den ameri-

kanska motsvarigheten. 

 

Artiklar om sport och ishockey var från början endast skrivna med fokus på matchreferat, men 

har utvecklats kraftigt i Sverige de senaste tiotal åren. Läsaren av en amerikansk tidning stan-

nar dock i en annan tidsepok, då denne får läsa mer fakta och statistik från matcherna som 

varit. Seriösare? Enligt Bodin och Åhlén-Nyström så, ja – då en som läser ishockey i en 

svensk kvällstidning kommer märka en viss överdramatisering av händelserna på isen, medan 

amerikanska tidningarna håller sig mer neutrala till matchförloppet. 
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1. Inledning  
Få saker här i världen väcker så starka känslor hos många människor som idrott – ännu färre 

är de som väcker så starka känslor som ishockey. Fråga bara den passionerade 

ishockeyälskaren, vars matchbiljett snarare kan liknas vid ett åkband till en emotionell  

berg-och-dalbana. Ishockeyjournalisten Laura Falcon är ett exempel på detta, när hon skriver 

om USA:s osannolika OS-guld i ishockey vid Olympiska Spelen i Lake Placid 1980, där 

hemmanationen slog storfavoriten Sovjet på vägen mot guldet.  

Miracle on Ice är ett ögonblick som lever vidare i amerikanska idrottshjärtan – och som fortfa-

rande kallas det största ögonblicket i modern idrottshistoria.1 

Men även om segern var historisk för amerikansk ishockey handlade den kanske mer om 

besegrandet av fienden öst, än om kärleken för idrotten ishockey – på samma sätt som Bob 

Fischers seger över sovjets Boris Spassky i schack 1972 snarare var en politisk laddning, än 

en idrottslig sådan2. Medan segern över Sovjets ishockeylandslag – och senare guldmedaljen – 

i OS 1980 likväl räknas till en av de största bragderna i amerikansk idrottshistoria, betyder 

inte det att intresset för ishockey når samma höjder. Ishockeyn – och dess förstaliga National 

Hockey League (NHL) – tillhör förvisso “The Big Four” I USA, men ligger alltjämt sist i den 

kategorin bakom amerikansk fotboll, basket och baseboll3. På så sätt påminner USA en del 

om Sverige, där Svenska Fotbollsförbundet stoltserar med att deras idrott är 

”Nationalsporten”4.  

Ishockeyn har fallit ned i popularitet i antalet utövare i Sverige5 – och sedan intåget av 

internationell fotboll i svenska hushåll, finns det allt mindre plats för ishockey i de svenska 

sportbilagorna. Men hur ser det då ut i de båda länderna? Hur mycket plats får sporten i 

massmedier – och på vilket sätt gestaltas idrotten? Denna uppsats är en jämförelse mellan 

bevakningen och gestaltningen av två av världens bästa ishockeynationer, där idrotten som 

bäst spelar andrafiol.  

                                                                    
1 Falcon, Laura, Bleacher Report. 2011-02-22  
2 Fischer’s 1972 match was Cold War Battle, The Guardian 2008-01-19 
3 Harris, Nick, Sporting Intelligence. 2010-01-04 
4 Svenska Fotbollförbundet, 2007 – Nationalsporten  
5 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror 2010, ingår i Verksamhetsberättelse 2010 sid 1-10 
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1.1 Bakgrund 
Följande avsnitt innehåller en presentation av Elitserien och NHL samt hur ishockeyns popu-

laritet ser ut i respektive land. Vi tar även upp den tidigare forskning vi ämnar använda i 

uppsatsen. 

1.1.1 Elitseriens historia  
I Sverige heter den inhemska toppligan Elitserien, men så fint har det inte alltid varit. SM i 

ishockey började spelas redan 1922, bara två år efter att sporten introducerats av den  

amerikanske filmdirektören Raoul Le Mat. Men det var inte förrän nästan 50 år senare som 

seriesystemet kom att utvecklas till någonting som mer liknar dagens. För att vara mer exakt 

var 1975 året då de första skridskoskären togs, de första tacklingarna sattes in och de första 

slagskotten sköts i den svenska Elitserien6. Mycket vatten har frusit under broarna sedan dess, 

och idag består Elitserien av 12 lag, 55 omgångar och slutspelsmatcherna spelas i bäst av sju 

möten. Genom åren har många mästare korats och svensk ishockeys mest framgångsrika lag 

stavas Djurgårdens IF, som med sina 16 titlar ligger på första plats. På andra plats ligger 

Brynäs IF som vunnit 13 guld och Färjestads BK och Göta IK, som båda vunnit SM i  

ishockey vid 9 tillfällen vardera, delar på maratontabellens tredjeplats7.   

1.1.2 NHL:s historia  
National Hockey League (NHL) heter den gemensamma toppligan i USA och Kanada. Ligan 

grundades 1917 i den kanadensiska staden Montréal. Då innehöll ligan endast fyra lag, men 

har sedan dess utökats vid flertalet gånger och idag rymmer ligan 30 lag, varav 23 är från 

USA och 7 från Kanada. Antalet omgångar i den nordamerikanska ligan är 82 till antalet och 

efter grundserien spelar 16 lag slutspel för att göra upp om ishockeyvärldens mest åtråvärda 

pris, Stanley Cup. NHL–historiens mest framgångsrika lag är Montréal Canadiens med sina 

24 Stanley Cup–titlar. Tvåa på listan är ett annat kanadensiskt lag, nämligen Toronto Maple 

Leafs, som mäktat med 13 titlar. USA:s mest framgångsrika lag, vilket ligger trea på den to-

tala listan, är Detroit Red Wings, som har vunnit Stanley Cup vid 11 tillfällen8.     

                                                                    
6 Von Know, 2002:72-82 
7 Hockeyligan, Maratontabell – lag  
8 NHL official site, 20th Century NHL History 
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1.1.3 Ishockeyns popularitet  
Givetvis skiljer det sig mycket på antal registrerade ishockeyspelare i Sverige respektive 

USA, med tanke på den stora skillnaden i antalet invånare. USA har i dagsläget drygt 315 

miljoner invånare9, medan Sverige ligger knappt över 9,5 miljoner10. USA har ungefär 511 

000 registrerade ishockeyspelare, medan motsvarande siffror i Sverige är cirka 70 00011.  

 

Som vi nämnt tidigare tillhör ishockeyn ”The Big Four” i USA vad gäller popularitet i  

medier12, men sett till antal aktiva utövare ligger ishockeyn på en sjätte plats:  

 

1. Basket  

2. Baseboll 

3. Fotboll (europeisk)  

… 

6. Ishockey 13 

 

Även i Sverige märks skillnad, där ishockeyn får mycket plats i medier, men ligger så långt 

ned som på en tolfte plats i antal aktiva utövare:  

 

1. Fotboll  

2. Golf  

3. Friidrott  

… 

12. Ishockey 14 

1.1.4 Sportjournalistikens historia  
Den första sportartikeln ("sports story") i amerikansk press anses vara en artikel om en  

boxningsmatch i England, införd av Boston Gazette den 5 mars 1733.  
                                                                    
9 Cencus Bureau, befolkningsstatistik   
10 Statistiska Centralbyrån, befolkningsstatistik  
11 International Ice Hockey Federation – Member National Associations  
12 Harris, Nick, Sporting Intelligence. 2010-01-04 
13 Cencus bureau, participation in selected sport activities, 2007  
14 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror 2010, ingår i Verksamhetsberättelse 2010 sid 1-10 
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Så skriver medieforskaren Peter Dahlén, vilken har skrivit boken Sport och medier (2011). 

Det är en 625 sidor tjock bok, där Dahlén avhandlar sportjournalistik i press, radio, TV och 

Internet.  

1.1.4.1 Sportjournalistikens historia – USA  

Till en början täckte den amerikanska sportpressen endast boxning, hästsport och baseboll. I 

samma tid som inbördeskriget varade i USA (1861–1865), täcktes dessa sporter av de flesta 

stora tidningarna – men, olikt idag, fanns där inga särskilt avdelade eller regelbundna  

sportsidor och således inte heller någon sportredaktion. Genom uppfinnandet av telegrafen 

växte det, från och med 1840–talet, fram nyhetsbyråer så som Associated Press (AP) och  

Reuters, till vilka tidningarna kunde vända sig för att abonnera på nyhetsmaterial från, bland 

annat, idrottstävlingar15. Under denna tidsepok ökade dessutom konkurrensen tidningarna 

emellan och då blev de populära sportnyheterna ett sätt att locka till sig läsare. Detta ledde i 

sin tur till att tidningarna började anställa heltidsarbetande sportjournalister och att man  

sedermera bestämde sig för att producera en daglig sportsida, vilket skedde då den numera 

kultförklarade Joseph Pulitzer startade en sportavdelning i sin tidning New York World.  

Läsningen om sport blev nu så populär att både förstasidor och löpsedlar täcktes av  

idrottsrelaterade nyheter. Men det var inte förrän på 1920–talet som sportjournalistiken eta-

blerade sig ordentligt i den amerikanska pressen, då varje större tidning i USA gav sporten 

fyra till fem sidors utrymme varje dag16.  

1.1.4.2  Sportjournalistikens historia – Sverige   

Idéhistorikern Henrik Sandblad lokaliserar det första svenska fotbollsreferatet till 1710,  

utfört av Göran Vallerius i Leicester17.           

 

Samme Dahlén går även igenom historien bakom den svenska sportjournalistikens utveckling. 

Etnologen Mats Hellspong skriver i sin bok Den folkliga idrotten att de första  

idrottsrelaterade nyheterna i svensk press dök upp någon gång under 1880–talet18. I slutet av 

samma århundrade var det skytte, gymnastisk, segling, hästsport och simning som  
                                                                    
15 Dahlén, 2011:66 
16 Dahlén, 2011:67-68 
17 Dahlén, 2011:70 
18 Dahlén, 2011:70 
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representerade det idrottsliga i tidningarnas utrymme. Det tillkom dock nya idrotter i form av 

cykel, "issport", skidåkning, allmän (fri) idrott och på 1890–talet hade sportjournalistiken 

utvecklats så pass mycket att sportnyheterna också fick en egen avdelning - oftast benämnd 

som "Idrott", "Sport", "Idrott och Sport" eller "Idrottsavdelning"19.   

 

Journalistforskaren, Ulf Wallin, kartlade i en stor studie den svenska pressens sportartiklar 

mellan 1895 och 199520, detta för att se den svenska sportjournalistiken utveckling. Det han 

kom fram till var att sportnyheterna, inledningsvis, skrevs av allmänreportrar och att de vände 

sig till hela nyhetskretsen och inte bara till den lilla gruppen sportintresserade. Det var även 

vanligt att man inte fokuserade speciellt mycket på, ibland skrev man inte ens om, resultaten. 

Istället inriktade man sig på att skriva om celebra åskådare och arrangörer, något som gav 

själva arrangemanget högre status21. När konkurrensen bland dagstidningarna ökade i Sverige 

på tidigt 1900–tal, och man sökte nya läsare, dög det inte att skicka ut dessa allmänreportrar 

på sportuppdrag. Resultatet av detta blev således att man anställde specialreportrar för att  

bevaka idrottslivet, något som ledde till att sportjournalistiken äntrade den svenska pressen på 

riktigt – och det för att stanna.   

                                                                    
19 Dahlén, 2011:70-71 
20 Wallin, Sporten i Spalterna, 1998  
21 Dahlén, 2011:71 
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2 Teori och tidigare forskning  
I detta avsnitt tar vi upp sportjournalistiken specifika språk samt tidigare forskning i ämnet  

2.1 Teoretiska ramar  

Kapitlet sammanställer de teoretiska punkter vår undersökning utgått ifrån.  

2.1.1 Wallins teori om minskad match- och förhandsinformation 

Ulf Wallin skriver i sin bok, Sporten i spalterna22, att allt färre artiklar med åren ägnas åt 

själva tävlingen/matchen och förhandsinformation. Istället har allt fler artiklar kommit att 

handla om uttalanden och kommentarer från idrottsmännen. Vidare konstaterar Wallin att en 

växande andel artiklar även handlar om personfakta, spelarövergångar, skador, bråk, doping 

samt trav– och tipsservice. Analysen visar även att en allt mindre andel av artiklarna har 

skildrat vad som har skett före och under matcherna och allt mer om vad som har skett efter23.  

2.1.2 Dahléns melodramatiska teori 

Med sin teori menar Peter Dahlén att sportjournalistiken blivit alltmer melodramatisk, i och 

med den allt större betoningen på dramatik och känslor.  

 

Tilltalet har blivit alltmer intimt och sentimentalt, med rubriker i stil med ”Lakers stjärnor i  

tårar” och sportjournalistikens sökande efter känslomässig närhet har även medfört att gränsen 

mellan idrottsstjärnornas offentliga och privata liv alltmer kommit att suddas ut. Precis som i 

början av 1900-talet kom återigen tävlingarna alltmer i bakgrunden, men med skillnaden att 

det inte var de celebra gästerna som var i fokus, utan istället de tävlande som privatpersoner 

(deras livskriser, kärlekshistorier etc.)24.  
 

 

                                                                    
22 Wallin, 1998 
23 Wallin 1998:105 
24 Dahlén, 2011:85 
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2.1.3 Andrews tre aspekter  

Möjligheten att lyckas; hårt arbete ger belöning25 

I introduktionskapitlet till sin antalogi Sport Stars. The Cultural Politics of Sporting  

Celebrity26, framhåller David L. Andrews och Steven J. Jackson att tre aspekter är speciella 

för idrottsstjärnor i förhållande till stjärnor inom andra delar av nöjesbranschen, exempelvis 

film- och musikindustrin. Idrotten är, för det första, meritokratisk, det vill säga ett system med 

en elit vars ställning grundar sig på deras egen talang och hårda, målmedvetna träning. Detta, 

att du är ”din egen lyckas smed”, passar väl ihop med en markandsindividualistisk ideologi. 

Att många idrottsstjärnor kommer ur de breda folklagren stärker också vår tro på möjligheten 

lyckas i samhällslivet, bara vi kämpar tillräckligt hårt.  

 

Känslomässigt engagemang27 

Idrotten är, för det andra, en unik aktivitet: bara stora idrottsevenemang kan få nationer och, 

som exempelvis i samband med OS och VM i fotboll, stora delar av världsfundamentet att 

under en period, via medierna, rikta sitt intresse åt samma håll. Detta utgör en grund för 

känslomässigt engagemang från publikens sida, vilket i sin tur underlättar omvandlingen av 

en idrottare till stjärna, till en offentligt uppburen och omhuldad person.  

 

Identifikation 28 

För det tredje kan vi genom tävlingsidrotten identifiera oss med faktiska individer som deltar i 

oförutsägbara tävlingar, till skillnad från film– och skivindustrin, vars stjärnor i hög grad an-

tar fiktiva identiteter, baserade på framträdanden i en viss typ av filmer, musikvideor etc. där 

händelseförloppet är bestämt på förhand. Idrottens stjärnor framstår därigenom som mer  

autentiska än stjärnor inom andra nöjesbranscher.  

2.1.4 Hvitfeldts nyhetsvärderingsformel 

Medieforskare Håkan Hvitfeldt menar att en nyhets möjlighet att nå ut i spalterna definieras 

genom tio punkter. Desto fler av dessa punkter som finns med i en nyhetsartikel, ju större är 

                                                                    
25 Dahlén, 2011:389-390 
26 Andrews och Jackson, 2001  
27 Dahlén, 2011:389-390 
28 Dahlén, 2011:389-390 
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chansen att nyheten produceras, publiceras och eventuellt hamnar på en förstasida. Dessa tio 

punkter följer nedan:  

 

 

1. Politik, ekonomi, samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

3. händelser och förhållanden som 

4. är sensationella och överraskande 

5. handlar om enskilda elitpersoner och 

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta 

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor 29 

 

Det Hvitfeldt menar är alltså att det är specifika egenskaper hos nyhetshändelserna som  

påverkar om just denna nyhet ska lyckas ta sig igenom hinderbanan och ända fram till  

tidningen och tryck. Det är dock väldigt sällan som en nyhet uppfyller alla dessa kriterier, 

men Hvitfeldts lista visar, i kronologisk ordning, vilka som är de mest fundamentala. Det är 

viktigt att poängtera att denna nyhetsvärderingsformel först och främst inte riktar sig till 

sportjournalistik, men att det finns en del aspekter som är relevanta för vår uppsats. Mer om 

dessa går att läsa i nästa punkt. 

2.1.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Ur de teoretiska utgångspunkter vi nämnt ovan är vissa aspekter särskilt relevanta för vår upp-

sats. Bland Andrews och Jacksons tre aspekter ämnar vi lägga vårt primära fokus på  

känslomässigt engagemang och identifikation. Detta då dessa, på förhand, känns som åter-

kommande inslag i svensk ishockeyjournalistik, vill vi undersöka om det finns några skillna-

der i den amerikanska. Vidare är Wallins teori om personorienterande sportjournalistik av 

yttersta relevans, och lika gäller Dahléns teori angående den dramatiska tonen i svensk  

                                                                    
29 Hadenius	  &	  Weibull,	  2005:345	  
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idrottsjournalistik. Med dessa i åtanke ämnar vi undersöka om den amerikanska  

ishockeyjournalistiken ter sig likadant, eller om den skiljer sig på någon av punkterna.  

Gällande Hvitfeldts formel angående nyhetsvärdering är vissa av dessa tio punkter  

icke-relevanta för vår undersökning. Men det finns tre punkter av dignitet, vilka vi således 

väljer att fokusera på: 

 

– Punkt 4: sensationellt och överraskande 

– Punkt 5: fokusering på elitpersoner 

– Punkt 10: elitpersoner som källor  

 

Dessa punkter tror vi på förhand är applicerbara på den svenska ishockeyjournalistiken, vi 

ämnar följaktligen undersöka om detta även gäller i den amerikanska motsvarigheten.  

2.2 Tidigare forskning 
Det finns en del forskning kring idrottsjournalistik, men avsaknaden av forskning kring 

ishockeyjournalistik är, i vårt fall, stor. Peter Dahlén har skrivit en bok om idrottsjournalistik, 

en bok som fått namnet Sport och medier. Där tar Dahlén bland annat upp att  

sportjournalistisk forskning har låg status i den akademiska världen och att det, eventuellt, är 

därför det inte gjorts någon tidigare större forskning i ämnet30. Dahlén tar även, kortfattat, upp 

den amerikanska sportjournalistikens historia – ett intressant kapitel med största relevans för 

vår uppsats. I övrigt finns inte så mycket från Sport och medier som rör amerikansk  

sportjournalistik.  

 

Ulf Wallin har skrivit boken Sporten i spalterna, där han undersökt den svenska  

sportjournalistikens utveckling och framväxt i de svenska tidningarna. Där framgår att 

ishockeyn är en av tre idrotter som är mest frekvent återkommande i pressen, detta trots att 

sporten sett till antal utövare bara är Sveriges tolfte populäraste sport31. Vidare skriver Wallin 

även, väldigt kortfattat, om ishockeyns bakgrund i Sverige. 

 

                                                                    
30 Dahlén, 2011:16 
31 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror 2010, ingår i Verksamhetsberättelse 2010 sid 1-10 
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Annan relevant forskning som gjorts är Käck och Sahléns C–uppsats Stolpe ut för bredden – 

en analys av innehåll, urval och nyhetsvärdering i sportjournalistik32, i vilken man ämnar 

undersöka hur mycket utrymme olika sporter ges i Sportbladet och vad som styr denna  

fördelning av utrymme sporter emellan. Uppsatsen har gjorts via en kvantitativ  

innehållsanalys samt en kvalitativ intervjuundersökning och resultatet visar att det är fotboll 

som får största utrymme i Sportbladet, följt av just ishockey. Uppsatsen är dock ingenting vi 

ämnar bruka som grund, då den bara är och subtilt vidrör det ämne vi valt att undersöka.  

 

Det är av högsta relevans att poängtera att vi i denna undersökning utgått från generell  

sportjournalistik, då vi inte funnit någon renodlat avhandling om ishockeyjournalistik.  

Detsamma gäller dessvärre avhandlingar och böcker om amerikansk sportjournalistik i  

allmänhet, och dess ishockeyjournalistik i synnerhet. Vi har dock läst boken Sports  

Journalism – A Multimedia Primer33, för att få samma inblick i den amerikanska  

sportjournalistiken, men då vi ansåg att denna inte var tillräckligt relevant för vår uppsats och 

undersökning, valdes den bort. Att endast svensk forskning står som grund för denna uppsats 

beror på att det är den svenska ishockeyjournalistiken vi väljer att utgå ifrån. Följaktligen har 

exkludering av tidigare amerikansk sportjournalistisk forskning inte påverkat uppsatsen  

nämnvärt.  

2.2.1 Sportjournalistikens språk och tilltal  

Peter Dahlén menar att televisionens sportbevakning var en viktig del i utvecklingen av  

sportjournalistik. Detta för att man var tvungna att hitta nya infallsvinklar och perspektiv på 

idrottsevenemang eftersom människor, med egna ögon, kunde se på tv och tidningarna  

behövde därför inte återge detaljrika ögonvittnesskildringar34. Förutom att förmedla  

information om själva tävlingen började nu tidningarna mer att fokusera på inför– och  

efterrapportering, ett initiativ vi själva undersökt i denna uppsats.  

 

Det var först så sent som på 1960–talet som idrottspersonligheterna började komma till tals i 

kvällspressens artiklar. Detta innebar att det nu inte bara var sportjournalisten som ensam 
                                                                    
32 Käck och Sahlén, Stolpe ut för bredden – en analys av innehåll, urval och nyhetsvärdering i sportjournalistik, 

2012.  
33 Steen, 2011 
34 Dahlén, 2011:84 
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skildrade och förklarade händelserna på idrottsarenorna, utan i allt större utsträckning de  

tävlande själva. Efter denna utveckling kom så sportjournalistiken att bli mer lik den som  

tillämpas idag, då man alltmer började lägga större betoning på dramatik och känslor35.  

Tilltalet blev, och har blivit, mer intimt och sentimentalt och bara i dagarna skrev Sportbladet 

rubriken "I tårar i fjol – nu hade Bert svårt att få fram ord"36 efter att ha intervjuat Skellefteå 

AIK:s assisterande tränaren, Bert Robertsson, efter att laget bärgat SM–titeln.  

 

Precis som i början av 1900–talet kom tävlingarna lite i skymundan då, som tidigare nämnts, 

till förmån för celebra gäster. Nu för de tävlande som privatpersoner, då man valde att  

fokusera på deras livskriser, kärlekshistorier och så vidare37. Detta fenomen är någonting som 

vi kommer lägga fokus på i denna uppsats, då vi driver en tes om att den svenska  

ishockeyjournalistiken, jämfört med dess amerikanska dito, i allt större utsträckning väljer att 

skriva om just privatpersonerna och deras privatliv.  

 

                                                                    
35 Dahlén, 2011:84 
36 Norberg, Linus. Sportbladet 2013-04-18 
37 Dahlén, 2011:85 
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3 Syfte och frågeställning  
Nedan tar vi upp frågeställningen i vilken uppsatsen utgått från. Dessutom nämns uppsatsens 

syfte samt vår hypotes. 

3.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns skillnader mellan svensk och  

amerikansk ishockeyjournalistik, och detta med utgångspunkt från den svenska och dess  

tidigare forskning. Detta då grundkunskapen hos oss författare är större om svensk än ameri-

kansk ishockeyjournalistik. Sett till nation att jämföra med, valde vi USA då NHL ses som 

världens bästa ishockeyliga – både gällande kvaliteten på och utanför isen.  

 

Vårt primära syfte är, helt enkelt, att ta reda på om det finns skillnader mellan svensk och 

amerikansk ishockeyjournalistik. Vi ämnar svara på detta genom huvudfrågan:  

Finns det skillnader mellan svensk och amerikansk ishockeyjournalistik?  

 

Till hjälp har vi följande delfrågor:  

 

– Hur mycket plats får ishockeyn i svenska respektive amerikanska sporttidningar?  

–	  Finns	  skillnader	  i	  vinkling	  och	  fokus	  i	  de	  olika	  regionerna?	  	  

– Hur stor vikt läggs vid dramatisering av sporten i respektive region?  

– Hur gestaltas spelarna? Kan läsarna identifiera sig med dem?   

3.2 Hypotes   
Vår hypotes är att svensk ishockeyjournalistik tenderar att vara mer sensationsinriktad och 

dramatisk, medan den amerikanska bygger mer på fakta och inte är lika citatbaserad. Sett till 

frågeställningarna i 3.1 Syfte och frågeställning trodde vi att spelarna höjs till skyarna och 

framställs som stjärnor via den amerikanska ishockeyjournalistiken. Vidare tror vi att  

Sportbladet och SportExpressen tillägnar ishockey större utrymme än vad The Boston Globe 

och The Washington Post gör, samt att de svenska medierna skildrar ishockeyns verklighet på 

ett mer dramatiskt sätt. 
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4 Metod och material   
 

Följande kapitel beskriver de tre metoder som använts i uppsatsen samt urvalet i desamma. 

Det tar även upp avgränsningar i metoderna, samt vilka problem som uppstått under tidens 

gång. Dessutom presenteras de undersökta tidningarna samt de intervjuade journalisterna.  

4.1 Metod av delstudie ett – kvantitativ undersökning 

För att få reda på jämförelsen mellan de olika ländernas ishockeyjournalistik krävdes det både 

en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Anledningen till valet av den kvantitativa  

innehållsanalysen är att det är ett mycket användbart tillvägagångssätt när man vill ta reda på 

hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer38, samt att metoden som sådan är väl  

använd inom medieforskning. För att få en snabb överblick av det mediala utrymmet ställde 

vi följande frågor:  

 

– Hur många tecken får ishockeyn i respektive tidnings sportdel?  

– Hur många artiklar finns om ishockey?  

– Hur stor del av tidningen, procentuellt, dedikeras till ishockey? 

 

Vi ville även undersöka vad artiklarna lyfte fram, för att på så sätt även få en skillnad på  

innehållet i undersökningen. Det vi frågade oss var hur många av ishockeyartiklarna som  

fokuserar på:  

 

– Lag 

– Spelare 

– Tränare  

 

Slutligen har vi även undersökt antalet krönikor respektive artiklar, något som i den samman-

fattande analysen kommer redovisas i procentform. Den kvantitativa undersökningen utgick 

från ett kodschema med tillhörande variabelvärden39, vilka finns bifogade i Bilagor. 

                                                                    
38 Esaiasson, 2012:197 
39 Esaiasson, 2012:200 
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4.1.1 Material 

De fyra tidningar vi ämnar använda som material för vår undersökning följer nedan, tillsam-

mans med en kortare presentation:  

 

Aftonbladet grundandes år 1830 och är Sveriges största kvällstidning. Tidningen ägs av 

Schibsted och betecknas som "obunden socialdemokratisk". I tidningen finns en sportbilaga 

vid namn Sportbladet. På nätet återfinns tidningen på www.aftonbladet.se och sportsidorna på 

www.sportbladet.se. Under denna uppsats kommer tidningen gå under namnet Sportbladet, 

även om den i sig endast är en bilaga till huvuddelen.40  

 

Expressen grundades år 1944 och är Sveriges näst största kvällstidning. Tidningen ägs av 

koncernen Bonnier och betecknas som ”obunden liberal”. Tidningens sportbilaga heter  

SportExpressen. Tidningen återfinns på nätet via expressen.se och sportbilagan på  

sportexpressen.se. Under denna uppsats kommer tidningen gå under namnet SportExpressen, 

även om den i sig endast är en bilaga till huvuddelen41. 

 

The Boston Globe grundades år 1872 och har sedan 1993 varit ägd av The New York Times 

Company. Tidningen är en lokaltidning som ges ut i delstaten Massachusetts. Den ger ut över 

200 000 exemplar dagligen, vilket gör den till USA:s 25 största dagstidning42.  

 

The Washington Post grundades år 1877 och är största dagstidningen i delstaten Washington 

D.C. Tidningen är en del av koncernen The Washington Post Company och räknas till USA:s 

sjätte största dagstidning, med över 500 000 exemplar dagligen43.  

4.1.2 Reliabilitet och validitet – delstudie ett 

Vi undersökte artiklar i två svenska och två amerikanska tidningar, och detta under fyra  

utvalda dagar. Vi är väl medvetna om att viss möjlig felmarginal kan förekomma, främst  

gällande antal tecken. Vid summering av totalt antal tecken valde vi att avrunda till närmsta 

                                                                    
40 Från Lars Johan Hierta till våra dagar – Aftonbladets historia under 170 år  
41 Kvällstidningarna.se – om Expressen  
42 The Boston Globe: Comany history – 125 years of service  
43 The Washington Post Company: History  
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hundratal. Detta för att underlätta för både oss själva och läsare. Denna avrundning bör dock 

inte påverka det slutgiltiga resultatet i större utsträckning.  

 

Dock bör nämnas att då denna undersökning är genomförd av två personer, kommer det  

oavsett noggrannhet i vissa fall förekomma olikheter. Denna problematik gör att metoden kan 

ifrågasättas för undersökningar där det förekommer fler än en kodare. Det finns dock en  

fördel med denna metod, vilken är möjligheten att precisera variablerna ytterligare, lägga till 

kategorier och ändra definitionerna under tidens gång44.   

 

För att vara så precisa som möjlig har vi kontrollräknat samtliga kvantitativa uppgifter vi fått 

fram. Vi vill vara noga med att poängtera att resultatet endast avser Sportbladet,  

SportExpressen, The Boston Globe samt The Washington Post, vilket innebär att det inte går 

att dra några definitiva slutsatser i avseendet att det skulle vara talande för de båda ländernas 

ishockeyjournalistik.   

4.2 Metod av delstudie två – kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa delen är subjektiva bedömningar, och i och med detta mer odefinierbar. Vi 

undersökte utvalda artiklar från samtliga tidningar och tidsperioder utifrån 4. Teoretiska ra-

mar samt en egen preciserad frågeställning, vilket är nödvändigt för att konkretisera  

undersökningens problemställning45:  

 

– Är artiklarna melodramatiska, det vill säga med stor betoning på dramatik och känslor?  

– Ulf Wallin skriver att allt fler artiklar går ifrån klassiska referat och matchartiklar – och 

istället fokuserar på stjärnornas uttalanden. Ligger större fokus på citat än information?   

– Får läsaren chansen att, via artiklarna, lära känna stjärnan vid sidan om ishockeyn? 

 

Vi har valt att systematisera innehållet i de aktuella texterna och sedan har vi klassificierat 

detta genom att placera tankeinnehållet under tre sammanfattande rubriker46. Dessa är:  

                                                                    
44 Esaiasson, 2012:206-207 
45 Esaiasson, 2012:215 
46 Esaiasson, 2012:211 
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– Dramatik i texter   

– Citat i texter 

– Gestaltning av ishockeyspelare  

 

Vi valde att undersöka speciellt utvalda artiklar via ett kritiskt urval, detta med argumentet att 

det då valda materialet ställer saken på sin spets47. Via den kvalitativa innehållsanalysen ville 

vi på ett begripligare sätt lyfta fram det väsentliga i de undersökta artiklarna48. Det kvalitativa 

ger oss som författare möjligheten att lyfta fram det centrala i texterna, vilka inte framgår i 

den kvantitativa innehållsanalysen49.  

4.2.1 Reliabilitet och validitet – delstudie två  

Utifrån våra tre grundfrågor gjordes ett strategiskt urval där vi endast genomförde djupgående 

analyser på specifika artiklar. Urvalet speglar inte tidningarnas samtliga artiklar, vilket 

innebär att någon exakt slutsats är problematisk att genomföra. Beträffande valet av 

undersökta tidningar påverkas resultatet då Sportbladet och SportExpressen båda är 

sportbilagor från kvällstidningar med medföljande skrivsätt, samtidigt som The Boston Globe 

och The Washington Post klassificeras som morgontidningar. Anledningen till detta val är att 

vi anser att Sportbladet och SportExpressen är överlägsna i Sverige vad gäller bevakning av 

idrott, och att undersökning av morgontidningar i Sverige skulle ge en missvisande bild av 

svensk ishockeyjournalistik samt det utrymme den får i tidningarna. Angående valet av The 

Boston Globe och The Washington Post ville vi ha två stycken tidningar från Nordöstra USA, 

då ishockeyns betydelse och mediala utrymme mer liknar det svenska där än vad det gör i 

övriga delar av landet.  

4.3 Metod av delstudie tre – samtalsintervjuer  

För att ytterligare undersöka de uppgifter vi fick fram genom den kvantitativa delen samt 

undersökningen av artiklar, intervjuade vi fyra utvalda, relevanta, ishockeyjournalister. Två är 

NHL-reportrar – en svensk ishockeyjournalist med fokus på transatlantisk ishockey, och en 

                                                                    
47 Esaiasson, 2012:220 
48 Esaiasson, 2012:211 
49 Esaiasson, 2012:210 
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amerikansk ishockeyjournalist från den undersökta tidningen The Boston Globe. De övriga 

två är svenska ishockeyjournalister med primärt fokus på Elitserien. Eftersom det är ishockey-

journalister med olika geografiska områden, skiftade frågorna en aning för respektive. Samt-

liga ställda frågor bifogas i kategorin Bilagor.   

 

Vi valde att ta med samtalsintervjuer i vår undersökning för att eventuellt kunna stärka – eller 

motbevisa – vår undersökning på ett tydligare sätt. Samtalsintervjuerna visar givetvis inte på 

en definitiv sanning, men gjorde att vi kunde utkristallisera vissa mönster50. I Metodpraktikan 

redogör man för samtalsintervjuernas olika användningsområden, där Område 2. När vi vill 

veta hur människor själva uppfattar sin värld51 är central för denna metoddel, då vi strävar 

efter att få en inblick i yrkesrollen som intervjupersonerna själva upplever den.       

 

Tomas Ros – Sportbladet 

Ishockeyjournalist vars primära fokus ligger på den högsta ishockeyligan i Sverige, Elitserien. 

Är även programledare för Aftonbladets webb-tvprogram After Ice, som föga oväntat handlar 

om ishockey.    

 

Mattias Ek – Sportexpressen  

Reporter och krönikör på Expressen, vars främsta uppgifter är att bevaka Elitserien och Tre 

kronor. Har en ishockeyblogg på expressens hemsida, där han blandar nyhetsartiklar med 

krönikor.  

 

Linus Hugosson – Pro Hockey och Hockeysverige 

Chefredaktör på NHL-specialiserade Pro Hockey och skribent på hockeysverige.se, där han 

även driver en blogg. Är med sitt oerhörda konsumerande av NHL en av Sveriges mest  

kunniga gällande den Nordamerikanska högstaligan. 

 

John Powers – The Boston Globe  

Prisbelönt ishockeyjournalist som skrivit för The Boston Globe sedan 1973. Tio år senare 

delade han på Pulitzerpriset i kategorin nationell rapportering. Han har rapporterat om idrott 

från fem olika kontinenter och är skribent av åtta böcker.  
                                                                    
50 Esaiasson, 2012:251 
51 Esaiasson, 2012:253  
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Tomas Ros och Mattias Ek är valda då de båda anses vara respektive tidnings främste  

ishockeyjournalist. Beträffande John Powers ville vi intervjua en så meriterad och rutinerad 

amerikansk ishockeyjournalist som möjligt.  Denna trio är dessutom, som man nämner i  

Metodpraktikan ”centralt placerade källor”52, vilket innebär att deras utsagor är högst  

relevanta för vår undersökning.  

Anledningen till att vi valde Linus Hugosson – som inte är en ”centralt placerad källa” – är för 

att denne är en välrespekterad NHL-expert som på daglig basis konsumerar amerikansk 

ishockeyjournalistik och har i och med detta, för vår undersökning, värdefullt kunnande.  

4.3.1 Reliabilitet och validitet – delstudie tre  

Frågorna till Linus Hugosson och John Powers var inte lika direkta som de till Mattias Ek och 

Tomas Ros. Detta då vi ville ha svar från de svenska ishockeyjournalisterna gällande resultat 

från vår kvantitativa innehållsanalys. Intervjuerna med NHL-reportrarna var mer öppna då vi 

vid tillfället hade mindre grundläggande kunskap om amerikansk ishockeyjournalistik. Alla 

frågor bifogas i uppsatsen slutdel, under kategorin Bilagor. Samtliga intervjupersoner har till-

frågats och godkänt namnpublicering i samband med uppsatsen. Det medför att det, på ett 

tydligt sätt, framkommer vem som säger vad.  

 

Vi valde respektive journalist från dennes expertisområde, men svaren är inte på något sätt 

representativa för hela journalistkåren, utan endast subjektiva tankar och bedömningar. Vid 

framställning av intervjuerna i denna C-uppsats har vi valt att bortse från talspråk och uttryck 

i stil med ”eeh”, ”hmm” och ”typ”. Dessutom väljs endast relevant material från nämnda  

intervjuer, vilket betyder att allt kallprat som sker i samband med samtalen har eliminerats. 

Samtliga samtalsintervjuer skedde via telefon, och finns transkriberade, liksom mejlintervjun 

med den amerikanske ishockeyjournalisten.  

 

I samtliga delstudier, samt resterande delar av C-uppsatsen, används orden ”sport” och  

”idrott” som synonyma begrepp.  

                                                                    
52 Esaiasson, 2012:258 
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4.4 Urval 

Materialet för denna undersökning är avgränsat till endast fyra tidningar, där utrymmet och 

framställningen av ishockey analyseras. Följaktligen är undersökningen inte fullständigt 

generell för de båda ländernas ishockeyjournalistik.  

Materialet är tidsavgränsat till premiäromgången i grundserie och slutspel för både NHL och 

Elitserien. Datumen är som följer: i Elitserien 13-14 september 2012 samt 13-14 mars 2013 

och i NHL 19-20 januari 2013 samt 2-3 maj 201353. Anledningen till dessa 

undersökningsperioder är att få så rättvis jämförelse som möjligt. Det är värt att poängtera att 

ishockeyn under dessa perioder får större utrymme än vanligt i de undersökta tidningarna.  

Vi har gjort en kvantitativ undersökning på sammanlagt 157 artiklar, varav 45 av dessa 

genomfördes via en kvalitativ innehållsanalys. Vi valde sedermera att lyfta fram 16 av dessa, 

då de på ett tydligt sätt innehöll vad vi letat efter. Vi har valt att eliminerade artiklar vilka 

handlar om annan ishockey än den från Elitserien och NHL. I Metodpraktikan nämner man att 

det finns två huvudalternativ vid val av material: att välja snävt eller att fiska brett54. Vi har 

valt att anamma det förstnämnda alternativet då det är det säkrare alternativet, vilket även 

styrks i Metodpraktikan55.  

                                                                    
53 Sportbladet, 2012-09-13 – 2012-09-14, 2013-03-13 – 2013-03-14. SportExpressen, 2012-09-13 – 2012-09-14, 

2013-03-13 – 2013-03-14. The Boston Globe, 2013-01-19 – 2013-01-20, 2013-05-01 – 2013-05-02. The 

Washington Post, 2013-01-19 – 2013-01-20, 2013-05-01 – 2013-05-02. 
54 Esaiasson, 2012:220 
55 Esaiasson, 2012:220 
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5 Resultat  

I följande kapitel redovisas och sammanfattas resultaten från våra tre delstudier – två kvali-

tativa och en kvantitativ. I slutet av varje delstudie sammanfattas och analyseras resultaten. 

5.1 Resultat – delstudie ett  
Under följande del av kapitlet redovisas de kvalitativa undersökningar som genomförts. 

5.1.1 Elitserien – premiärdagen   
Sportbladet 

Inför starten i den högsta svenska ishockeyligan, Elitserien, skrevs det i Sportbladet 17  

artiklar om ishockey varav 11 handlade om elitseriepremiären. Två av dessa elva var  

krönikor, medan resterande nio var vanliga artiklar. Vi hittade, denna dag, totalt 33  

idrottsrelaterade artiklar, vilket innebar att cirka 33 procent av Sportbladets artiklar kom att 

handla om Elitserien i ishockey. Av dessa elva elitserieartiklar handlade fem om spelare, fem 

om lag och en om borttagande av nationalsången, vilken vi valt att lägga i kategorin "övrigt". 

Det innebar, alltså, att vi inte hitta någon artikel som handlade om någon av tränarna i Elitse-

rien.  

 

Sportbladet innehöll cirka 20 000 tecken om elitserieishockeyn och, som tidigare nämnts, 

totalt 33 sportartiklar denna dag. Dessa artiklar var fördelade enligt följande: 17 artiklar om 

ishockey, 2 om fotboll och 14 om övrig idrott. 

 

SportExpressen  

Expressen sportbilaga, SportExpressen, innehöll detta datum nio artiklar och tre krönikor om 

Elitserien. Då det totala antalet artiklar uppmättes till 25, innebar detta att 48 procent av  

SportExpressens totala innehåll handlade om elitserieishockeyn. Av dessa tolv artiklar  

handlade fyra om lag, åtta om spelare och således ingen om tränare. I sportbilagan  

dedicerades Elitserien cirka 25 500 tecken. Alla sportartiklar, 25 till antalet, fördelades på 17 

artiklar om ishockey, 4 artiklar om fotboll och 4 artiklar om övrig idrott. 
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5.1.2 Elitserien – dagen efter premiärdagen  
Sportbladet 

Dagen efter premiären hittade vi två krönikor och elva artiklar vilka berörde Elitserien i 

ishockey. Det totala antalet artiklar om idrott uppmättes till 21 stycken, vilket innebar att  

artiklarna om elitserieishockeyn utgjorde cirka 52,4 procent av det totala innehållet i  

Aftonbladets sportdel. Vid närmare analys såg vi att bland dessa elva artiklar handlade fem 

om spelare, fem om lag och en om tränare. Antal tecken om Elitserien i denna sportbilaga 

uppmättes till cirka 22 300 och alla 21 artiklar var uppdelade enligt följande: 13 artiklar  

handlade om ishockey, 5 om fotboll och 3 om övriga idrotter.  

 

SportExpressen  

Expressens dito, SportExpressen, skrev dagen efter premiären 13 artiklar om Elitserien, där 

tre av dessa var i krönikeform. I hela sportbilagan fanns 21 artiklar, vilket innebar att cirka 

61,9 procent av alla artiklar i SportExpressen handlade om Elitserien i ishockey. Bland dessa 

artiklar fann vi sju stycken som fokuserade på spelare, fyra som handlade om något av  

Elitseriens lag, medan två handlade om tränare. Denna dag skrevs cirka 32 700 tecken om 

Elitserien. Sett till totalt antal idrottsrelaterade artiklar i SportExpressen, var de fördelade en-

ligt följande: 17 handlade om ishockey, 1 handlade om fotboll och 3 stycken handlade om 

övrig idrott. 

5.1.3 Elitserien – starten av slutspelet  
Sportbladet 

Samma dag som Elitseriens slutspel drog igång skrev Sportbladet tio artiklar om detta,  

fördelat på två krönikor och åtta artiklar. I hela sportdelen hittade vi 22 artiklar, vilket innebär 

att cirka 45,5 procent av allt innehåll handlade om elitserieishockey. Bland dessa tio artiklar 

handlade sju om spelare, tre om lag och inte en enda om någon av elitserielagens tränare. 

Slutspelets start innebar att Sportbladet skrev cirka 17 200 tecken om Elitserien. Totalt sett 

skrevs 22 idrottsrelaterade artiklar i Sportbladet, vilka var fördelade på detta sätt: 16 artiklar 

handlade om ishockey, 5 artiklar handlade om fotboll och 1 artikel handlade om övrig idrott. 

 

SportExpressen 

Denna dag skrev SportExpressen nio artiklar om Elitserien och två av dessa var i  

krönikeform. Då hela sportbilagan innehöll 22 idrottsrelaterade artiklar, stod artiklarna om 
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Elitseriens slutspel för cirka 40,9 procent av det totala sportinnehållet. Bland de nio artiklarna 

rörande slutspelet handlade sex stycken om spelare, tre om lag och noll om tränare. Det 

skrevs, från SportExpressens håll, ungefär 22 700 tecken om Elitserien i ishockey denna dag. 

De totalt 22 sportartiklarna var fördelade enligt följande: elva artiklar om ishockey, nio  

artiklar om fotboll och två artiklar om övrig idrott.  

5.1.4 Elitserien – dagen efter slutspelets start  
Sportbladet 

Sportbladet tillägnade, denna dag, elitserieishockeyn 13 artiklar, varav två av dessa var  

krönikor. Hela sportbilagan innehöll totalt 27 artiklar, vilket innebar att Elitserien i ishockey 

stod för cirka 48,1 procent av Sportbladets innehåll. Av dessa 13 elitserieartiklar handlade åtta 

om spelare, fyra om lag och en om tränare. Dagen efter slutspelets start skrev Sportbladet 

cirka 22 000 tecken om Elitserien. De totalt 27 idrottsrelaterade artiklarna delades upp på 

detta sätt: 14 artiklar handlade om ishockey, 11 artiklar handlade om fotboll och 2 artiklar 

handlade om övrig idrott. 

 

SportExpressen 

SportExpressen å sin sida, skrev denna dag tio artiklar om Elitseriens slutspel och bland dessa 

tio artiklar var två i krönikeform. Då hela sportdelen innehöll 22 artiklar tillägnades  

elitserieishockeyn 45,5 procent av det totala utrymmet. Av de tio artiklarna om slutspelet 

skrevs fyra artiklar om spelare, sex om lag och således noll om tränare. Totalt skrevs cirka 20 

900 tecken om Elitserien och SportExpressen innehöll, som tidigare nämnts, 22 artiklar - 

vilka var fördelade enligt följande: tio handlade om ishockey, tio handlade om fotboll och två 

handlade om övrig idrott.  

5.1.5 NHL – premiärdagen   
The Boston Globe 

Inför den uppskjutna NHL–premiären skrevs det, i The Boston Globe, totalt sex artiklar om 

ishockey. Fem stycken handlade om den amerikanska högstaligan, NHL, och en av dessa  

artiklar var i form av krönika. Samtliga fem NHL-artiklar handlade om lag, vilket betydde att 

ingen artikel handlade om varken spelare eller tränare.  Fem av totalt femton idrottsartiklar 

handlade om NHL, vilket betydde att NHL-ishockeyn utgjorde 33 procent av The Boston 

Globes sportbilaga, en bilaga som denna dag innehöll 12 300 tecken om ishockey. De 15  
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idrottsrelaterade artiklarna som utgjorde sportbilagan, fördelades enligt följande: sex stycken 

handlade om ishockey, fyra handlade om basket, fyra handlade om amerikansk fotboll och en 

handlade om baseboll. 

 

The Washington Post  

The Washington Post å sin sida skrev, samma dag, tolv artiklar om NHL, varav en framställ-

des i krönikeform. Hela sportbilagan å sin sida innehöll 36 idrottsrelaterade artiklar, vilket 

betydde att cirka 33 procent av hela bilagans innehåll handlade om den amerikanska  

högstaligan i ishockey, NHL. Av dessa ishockeyrelaterade artiklar handlade fyra om spelare, 

en om lag och tre om tränare. Sportbilagan innehöll totalt 31 100 tecken om NHL samt totalt 

36 sportartiklar, vilka var fördelade enligt följande: tolv handlade om ishockey, elva handlade 

om basket, nio handlade om amerikansk fotboll och fyra stycken handlade om övrig idrott.   

5.1.6 NHL – dagen efter premiären 
The Boston Globe 

Dagen efter NHL-premiären skrev The Boston Globe tio artiklar om ishockey, där en av dessa 

tio var i krönikeform. Sportbilagan innehöll 32 artiklar totalt, vilket innebar att cirka 31,2  

procent av sportdelen handlade om NHL. Bland dessa ishockeyartiklar handlade två om  

spelare, fem om lag och tre om tränare. Sportdelen omfattade cirka 32 200 tecken NHL-

ishockey och som tidigare nämnts, 32 idrottsrelaterade artiklar, vilka var fördelade enligt  

följande: tio artiklar handlade om ishockey, fyra artiklar handlade om basket, nio artiklar 

handlade om amerikansk fotboll, åtta artiklar handlade om baseboll och en handlade om övrig 

idrott. 

 

The Washington Post 

I The Washington Post skrev man, dagen efter premiären, en krönika och fem artiklar om 

NHL-ishockeyn – vilket motsvarar cirka 27 procent av alla sportartiklar denna dag, då man 

totalt skrev 22 stycken. Vad dessa sex artiklar fokuserade kring fördelades på tre artiklar om 

lag och tre om tränare. Sportbilagan innehöll 21 500 tecken om NHL och totalt 32  

sportartiklar. Dessa artiklar var fördelade enligt följande: sex artiklar handlade om ishockey, 

nio artiklar handlade om basket, tio artiklar handlade om amerikansk fotboll och tre artiklar 

handlade om övrig idrott.  
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5.1.7 NHL – starten av slutspelet  
The Boston Globe  

När slutspelet, senare än vanligt, drog igång i början av maj skrev The Boston Globe tre  

artiklar om NHL, vilka var fördelade på en krönika och två artiklar. Denna dag skrev man 

totalt tolv sportartiklar, vilket innebar att ishockeyn fick 25 procent utrymme i sportdelen. 

Samtliga tre artiklar handlade om lag, således noll artiklar om spelare och tränare. I sportbila-

gan hittade vi cirka 17 600 tecken som behandlade NHL-ishockeyn, samt totalt tolv idrottsre-

laterade artiklar. Dessa tolv delades upp på detta sätt: tre artiklar handlade om ishockey, fyra 

artiklar om basket och fem artiklar handlade om baseboll. 

  

The Washington Post  

I The Washington Post tillägnade man NHL-slutspelet tolv artiklar. Dessa var sedan fördelade 

på tio artiklar och två krönikor. Då vi, totalt i sportdelen, hittade 24 artiklar konstaterade vi att 

ishockeyn stod för 50 procent av alla sportnyheter denna dag. De tolv ishockeyartiklarna var 

sedan fördelade genom att fem artiklar handlade om spelare, sex om lag och en om tränare. 

Sett till antal tecken om NHL uppmättes siffrorna till cirka 33 000 stycken. De totalt 24  

sportartiklarna var fördelade enligt följande: tolv artiklar om ishockey, tre artiklar om basket, 

tre artiklar om amerikansk fotboll, fyra artiklar om baseboll och två artiklar handlade om  

övrig idrott.  

5.1.8 NHL – dagen efter slutspelets start  
The Boston Globe 

Efter NHL-slutspelets start skrev The Boston Globe fyra artiklar som handlade om ishockey. 

Sportdelen innehöll totalt 14 artiklar, vilket innebar att cirka 29 procent av det totala  

innehållet dedicerades till NHL–ishockeyn. Bland de fyra artiklarna handlade två om spelare, 

två om lag och det skrevs således ingen artikel om tränare. Denna dag skrevs 14 000 tecken 

om NHL i sportdelen och, som vi tidigare nämnt, 14 sportrelaterade artiklar. Dessa artiklar 

fördelades på detta vis: fyra artiklar om ishockey, fem artiklar handlade om basket, en artikel 

om amerikansk fotboll och fyra artiklar om baseboll. 

 

The Washington Post  

I The Washington Post skrev man, dagen efter NHL–slutspelets start, fyra artiklar om  

ishockey, där en av dessa var i krönikeform. Då sportdelen innehöll 16 artiklar, konstaterade 
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vi att 25 procent av sportdelens innehåll tillägnades ishockeyn. Bland dessa fyra artiklar  

handlade en om spelare, tre om lag och således ingen om tränare. Sportbilagan innehöll 14 

300 tecken om NHL samt 16 sportartiklar, vilka var fördelade enligt följande: fyra artiklar 

handlade om ishockey, tre artiklar handlade om basket, tre artiklar handlade om amerikansk 

fotboll, två artiklar handlade om baseboll och fyra artiklar handlade om övrig idrott 

5.1.9 Sammanfattande analys – delstudie ett   
Under följande del sammanfattas de kvantitativa undersökningar som genomförts. 

5.1.9.1 Fördelningen av artiklar 

I vår svenska undersökning, där vi letade efter elitserierelaterade artiklar i Sportbladet och 

SportExpressen, hittade vi 101 stycken till antalet – att jämföra med fotbollen, som under 

samma tid återfanns i 47 artiklar.  Hur dessa ishockeyartiklar sedan, innehållsmässigt, förde-

lades mellan att handla om spelare, lag, tränare eller övrigt visas i följande diagram (Figur 1).   

 
Figur 1. Fördelningen mellan de 101 artiklar i Sportbladet och SportExpressen, vilka hand-

lade om Elitserien i ishockey. 

 

I analysen av de amerikanska tidningarna, The Boston Globe och The Washington Post,  

hittade vi 56 artiklar om NHL. Hur dessa innehållsmässigt fördelades kollade vi upp på 

samma sätt som i Figur 1. Resultatet visas nedan i följande diagram (Figur 2).    
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Figur 2. Fördelningen mellan de 56 artiklar i The Boston Globe och The Washington Post, 

vilka handlade om högstaligan i Nordamerika, NHL. 

5.1.9.2 Artiklar vs krönikor 

Ytterligare en aspekt vi undersökte var den i vilken form artiklarna framställdes. För  

enkelhetens skull delade vi upp det i endast två kategorier; artiklar och krönikor. Resultatet 

återges i procent, avrundat till närmsta heltal. Att vi väljer att presentera denna del i procent är 

för att ge läsaren en ordentlig och lättöverskådlig möjlighet att jämföra artikelprioriteringen i 

de svenska respektive amerikanska tidningarna. Av de totalt 101 artiklar vi undersökt,  

framställdes 18 stycken i krönikeform. I nedanstående cirkeldiagram visas den procentuella 

fördelningen i de svenska tidningarna vi undersökt (Figur 3).    

                       
Figur 3. Sammanlagd procentuell fördelning mellan artiklar och krönikor i Sportbladet och 

SportExpressen.  

 

n=101 
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8 av de 56 NHL-artiklar vi hittade i The Boston Globe och The Washington Post var  

krönikor. Vi jämförde dessa siffror på samma sätt som i den svenska undersökningen och 

även här återges resultatet i procent, avrundat till närmsta heltal. Cirkeldiagrammet nedan 

visar den procentuella fördelningen i de undersökta amerikanska tidningarna (Figur 4).   

                     
Figur 4. Sammanlagd procentuell fördelning mellan artiklar och krönikor i The Boston Globe 

och The Washington Post. 

5.1.9.3 Antal tecken 

Trots en markant skillnad gällande antal ishockeyrelaterade artiklar, är det förvånansvärt liten 

skillnad i antal skrivna tecken. Sportbladet och SportExpressen skrev totalt, i de 101 artiklar 

vi undersökte, cirka 183 300 tecken, medan The Boston Globe och The Washington Post 

skrev 176 000 tecken, fördelat på 56 artiklar. Värt att poängtera är att siffrorna avrundats till 

närmsta hundratal, och detta för att förenkla för både läsare och oss själva. (Figur 5) 

n=56 
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Figur 5. Antal tecken som skrevs om ishockey i Sportbladet och SportExpressen(Sverige) 

samt The Boston Globe och The Washington Post(USA) under de undersökta tidsperioderna. 

5.1.9.4 Sammanfattande analys 

I den inledande texten i punkt 3.1, Fördelningen av artiklar, nämns att ishockeyn fick mycket 

större medialt utrymme i Sportbladet och SportExpressen än vad exempelvis fotbollen fick. 

Under vår undersökningsperiod anträffades 101 ishockeyrelaterade artiklar, samtidigt som 

fotbollens dito låg på 47 till antalet. Detta är förstås inte en helt realistisk skildring av den 

sportjournalistiska verkligheten i Sportbladet och SportExpressen - och vi vill därför vara 

noga med att poängtera att ishockeyn fick ovanligt mycket utrymme i tidningarna just dessa 

dagar, då vår urvalsperiod legat i samband med starten av Elitserien och starten på Elitseriens 

slutspel. 

 

Figur 1 visar att Sportbladet och SportExpressen, i överlägsen stil, lade störst fokus på att 

skriva artiklar om Elitseriens spelare. Denna personinriktade fokusering kommer enligt Ulf 

Wallin ifrån det faktum att idrotten idag mer och mer behandlas som show och underhåll-

ning56. Peter Dahlén å sin sida menar att möjligheten till identifikation mellan läsare och  

idrottsstjärna är en viktig aspekt, samt att medierna har en viktig uppgift i att utgöra länken 

mellan idrottarna och den allmänhet som identifierar sig med denne57.  

 

                                                                    
56 Wallin, 1998:268 
57 Dahlén, 2011:402 
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Vid synande av Figur 2 märks ett skiftande gällande fokusering. The Boston Globe och The 

Washington Post lade nämligen större vikt vid att skriva om lag, till skillnad mot den svenska 

mer personinriktade ishockeyjournalistiken. I dessa amerikanska tidningar skrevs det ungefär 

tre gånger som mycket om lag jämfört med spelare. Värt att notera är även att artiklar om  

spelare, som var överlägsen etta i prioriterings-listan hos Sportbladet och SportExpressen, 

först kom på tredje plats hos The Boston Globe och The Washington Post. Detta innebar, i 

korta drag, att de två svenska medierna vi undersökt lade en oerhört mycket större fokusering 

på personorienterad ishockeyjournalistik58, än vad de undersökta amerikanska tidningarna 

gjorde.  

 

Cirkeldiagrammen visar att fanns en extremt liten procentuell skillnad i  

Sportbladets/SportExpressens och The Boston Globes/The Washington Posts fördelning  

mellan artiklar och krönikor samt att ishockeyjournalistiken, i detta avseende, var relativt 

snarlik länder emellan. En möjlig förklaring till ishockeyns stora mediala utrymme vid de 

undersökta tidpunkterna är tävlingsintensiteten59 och denna explikation berodde eventuellt på 

att det, i både Elitserien och NHL, återfanns många lag, vilket i sin tur resulterade i att det 

spelades många matcher.   

 

Tittar man på Figur 5 ser man att det skrevs endast 7300 mer tecken om ishockey i de två 

svenska medierna jämfört med de två amerikanska. Och detta trots att det skrevs nästan  

dubbelt så många artiklar hos Sportbladet och SportExpressen, något som accuentuerar det 

faktum att The Boston Globe och The Washington Post skriver färre, men längre artiklar.   

5.2 Resultat – delstudie två  
Under följande del av kapitlet redovisas de kvalitativa undersökningar som genomförts. 

5.2.1 Sportbladet och Sportexpressen  
Denna del behandlar endast de svenska tidningarna Sportbladet och SportExpressen. 

                                                                    
58 Wallin, 1998:100 
59 Wallin, 1998:74-75 
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5.2.1.1 Dramatik i texter  

Som Peter Dahlén skriver i sin bok, Sport och medier, har sportjournalistiken blivit alltmer 

melodramatisk, vilket avser att det lagts en större betoning på dramatik och känslor60.  

Sportbladet och SportExpressen är inga undantag, utan snarare två exempel som bekräftar 

teorin. Då vi, uppskattningsvis, gått igenom närmare 150 artiklar, ämnar vi inte att redogöra 

alla dessa, då det skulle bli för tidskrävande för oss samt för tungt för läsaren. Istället har vi 

valt ut ett antal artiklar, vilka vi tycker exemplifierar det hela på ett fullgott sätt.    

 

"Hatad i fjol – hjälte i år"61 

Denna artikel handlade om den tidigare Malmö–spelaren Linus Klasen, som för nuvarande 

spelar i elitserielaget Luleå. Ett Luleå som under premiärdagen slog Rögle, vilka har Malmö 

Redhawks (ishockeylag i Allsvenskan) som främsta antagonist. Redan i rubriken sattes en 

känsloladdad ton, något som sedan återkom artikeln igenom, däribland genom användandet av 

värdeladdade ord i form av "fienden", "dödat" och "fight".  

 

"IDIOTISKT"62 

Så skrev Hans Abrahamsson, krönikör på Sportbladet, om Brynäs–spelaren Robin Jacobssons 

tackling på Skellefteå AIK:s Pierre-Eduard Bellemare, en tackling som skickade den  

sistnämnde till sjukhus och som innebar flera veckors skadefrånvaro. Att det, i detta fall, var 

frågan om en känslomässig explosion råder det inga som helst tvivel om. Rubriken skrevs 

med versaler och dekorerade utöver detta ett helt uppslag. I texten hittades dramatiska ord i 

form av, bland annat, "idiotisk", "knockas" och "brutalt".  

 

"AIK:s irritation mot förbundet”63 

Så lydde rubriken som handlade om AIK–målvakten Daniel Larsson och dennes underkända 

målvaktsutrustning. Här målades det, redan i rubriken, upp en konflikt mellan AIK och det 

svenska ishockeyförbundet. Väl i artikeln kom AIK:s målvaktstränare, Stefan Persson, till tals 

då han sade att det hela var "väldigt dåligt skött" från förbundets sida, samtidigt som  

SportExpressens Henrik Sjöberg beskrev Daniel Larsson som förbannad och besviken.  
                                                                    
60 Dahlén, 2011:85 
61 Alfelt, Stefan. Sportbladet, 2012-09-14 
62 Abrahamsson, Hans. Sportbladet, 2013-03-13 
63 Sjöberg, Henrik. SportExpressen, 2012-09-14  
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"ILSKAN"64 

Även i SportExpressen valde man att lägga sitt fokus på Robin Jacobssons tackling mot  

Pierre-Eduard Bellemare. Rubriken var skrivet i vitt, medan bakgrunden var svart – vilket 

bara används av tidningarna när någonting exceptionellt skett. Fortsatte man sedan att läsa 

artikeln hittade man, bland annat, Skellefteå AIK–målvakten, Joacim Erikssons citat där 

denne sade: "Man blir upprörd när sådant händer och vår kille ligger där så där". Oscar 

Möller, också Skellefteå AIK, fyllde i med "Fan, när jag ser honom ligga där och det drop-

par blod, det är kämpigt." 

 

Detta är alltså bara ett axplock av melodramatiska ishockeyartiklar. I själva verket hade vi 

kunnat kreera en avsevärt längre lista, men vi anser att den då bristande variationen mycket 

väl kunnat resultera i tristess hos läsaren och valde istället att bara exemplifiera hur ishockey-

artiklarna i de svenska sportsidorna ofta, på ett dramatiskt sätt, skildrar verkligheten.  

5.2.1.2 Citat i texter  

Ulf Wallin tar, i Sporten i spalterna, upp det skifte i svensk sportjournalistik där fokus, som 

tidigare låg på referat kring tävlingen/matchen, ändrats och nu ligger i stället fokuseringen på 

uttalanden och kommentarer av idrottsmännen. Wallin skriver också att en växande del  

artiklar har kommit att handla om saker vid sidan om det som händer på planen, så som  

personfakta, spelarövergångar, skador, bråk och doping65. Även här vill vi vara noga med att 

poängtera att vi gjort ett strategiskt urval, men att dessa exemplifierar den frekventa  

citatbaserade ishockeyjournalistik som Sportbladet och SportExpressen dagligen tillämpar.  

 

"Kom och ta den om ni kan"66 

Brynässpelaren Daniel Widings uttalande syftade på Elitseriepokalen, vilken – vid detta  

tillfälle – fortfarande var i de regerande mästarna, Brynäs IF:s, ägo. Citatet var en kaxig pass-

ning till de andra lagen i Elitserien, ett citat som dessutom prydde ett helt uppslag inför den 

stundande elitseriepremiären.  

                                                                    
64 Skribent osynlig, SportExpressen, 2013-03-13 
65 Wallin 1998:105 
66 Nyström, Magnus. SportExpressen 2012-09-13 
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"Det händer att jag får riktiga bryt"67 

Frölunda HC:s lagkapten, tillika Elitseriens störste svenska stjärna, Joel Lundqvist  

intervjuades inför premiären som ska spelas samma kväll. Artikeln var den största i  

Sportbladet denna dag samt den artikel man "drog" med på löpet – men samtidigt bara en i 

mängden av alla citatbaserade artiklar som återfanns i denna dags sportbilaga. 

 

"Inte ute efter att skada nån"68 

Här citerades Brynäs Robin Jacobsson efter att denne knockat Skellefteås  

Pierre–Eduard Bellemare medvetslös med en våldsam tackling mot fransmannens huvud. 

Själva referatet från matchen Skellefteå AIK–Brynäs IF fick minimalt utrymme i form av en 

notis, medan denna citatbaserade artikel fick två sidors utrymme i SportExpressen.   

 

"SM–guld, allt annat vore korkat"69 

Frölundas back Fredrik Eriksson, av Sportbladet utsedd till "Elitseriens mest underskattade 

spelare", uttalade sig om Frölunda HC:s målsättning inför det stundande slutspelet och denna 

artikel är bara en av flertalet citatgrundade artiklar denna dag. Det intressanta är att själva 

"inför matchserien" mellan Frölunda HC och Luleå HC endast fick en menings utrymme i 

sportbilagan, samtidigt som artikeln om Fredrik Eriksson gavs ett helt uppslag.  

5.2.1.3 Gestaltning av ishockeyspelarna 

Som vi varit inne på tidigare, så har ishockeyjournalistiken i Sverige kommit att bli alltmer 

personinriktad. Wallin menar att det finns ett svar på detta, nämligen att idrotten på senare år 

mer och mer behandlas som show och underhållning. Trots denna fokusering på show och 

den växande personinriktningen, fann vi inte en enda artikel i de svenska sidorna där man får 

lära känna spelarna vid sidan om ishockeyn. Som vi tidigare nämnt i vår kvantitativa del, har 

Sportbladet och SportExpressen valt en stor koncentrering på individerna men trots detta får 

läsaren alltså inte någon bild över hur spelarna är vid sidan om ishockeyplanen, någonting 

som ändå måste ses som anmärkningsvärt.  

 

                                                                    
67 Abrahamsson, Hans. Sportbladet 2012-09-13 
68 Lindquist, Jonathan. SportExpressen 2013-03-13 
69 Karlsson, Erik. Sportbladet 2013-03-12 
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Av alla de cirka 80 svenska artiklar vi gått igenom är "Det händer att jag får riktiga bryt”70, 

den som är närmast att vara artikel där läsaren får möta en spelare utanför planen. Viktigt att 

poängtera är dock att den bara, i väldigt liten utsträckning, ger en bild av Joel Lundqvist som 

privatperson. 

5.2.2 The Boston Globe och The Washington Post  
Denna del undersöker endast de amerikanska tidningarna The Boston Globe och The 

Washington Post 

6.2.2.1 Dramatik i texter 

“Adam Oates on Caps' 6-3 loss to Lightning: 'We got tired at times'71  

Efter Washington Capitals 6-3 förlust i NHL-premiären skrev The Washington Post en artikel 

med lagets tränare Adam Oates, där han kommenterade premiärmatchen. Genomgående hade 

artikeln fokus på matchen och hur Washington Capitals – liksom alla andra lag – hade en kort 

försäsong på grund lockouten. Fokus låg inte på att Washington Capitals släppte in sex mål, 

vilket är klart över medel (Washington Capitals släppte under grundserien in i snitt 2,71 mål 

per match).  

 

“Fans flock to Garden for Bruins' season opener”72 

I och med den långa lockouten skrevs, dagen efter premiären, en artikel i The Boston Globe 

om hur Boston Bruins supportrar vallfärdade till arenan för den efterlängtade matchen. 

Skribenten använde melodramatisering i positiv bemärkning. I detta fall användes alltså 

melodramatisering för att visa på en glädje i återkomsten av NHL.  

 

“I'm totally stoked that it's over, I love hockey more than anything," Matty LaRose said as he 

headed into the Garden to watch the Bruins' season opener against the New York Rangers. 

 

 

 

                                                                    
70 Abrahamsson, Hans. Sportbladet, 2012-09-13  
71 Carrera, Katie. The Washington Post, 2013-01-20 
72 Anderson, Derek J. The Boston Globe, 2013-01-20 
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“Bruins get off to a fast start; Leafs dominated in series opener; Bruins 4, Maple Leafs 

1”73 

Artikeln, som publicerades efter Boston Bruins inledande seger i slutspelet mot Toronto 

Maple Leafs, fokuserade mer på resultatet än några händelser. I texten var skribenten inne på 

flertalet händelser som dock målades upp dramatiskt – men huvudvinkeln låg ändå på  

resultatet.  

The Bruins abused the Leafs. Tooth-rattlers included Seidenberg's steamrolling of Joffrey Lu-

pul, Milan Lucic's freight-training of Clarke MacArthur, and Johnny Boychuk's flattening of 

Mikhail Grabovski. 

Skribenten vinklade inte mot Bruins hårdhet, men likväl lyftes det fram i texten på ett kraftigt 

sätt. Orden “abused”, “Tooth-rattlers” och freight-training” var, i sammanhanget, onekligen 

dramatiska.  

 

6.1.2.2 Citat i texter  

Vid den kvalitativa undersökningen av de amerikanska tidningarna The Boston Globe och 

The Washington Post, noterades allt färre citat kring rubriker. Men väl i texten förekom 

längre citat på ett frekvent sätt.  

“Adam Oates to make Capitals debut where his coaching career began”74  

Inför Washington Capitals säsongstart i matchen mot Tampa Bay Lightning låg stort fokus på 

lagets nya coach, Adam Oates. Den förre storspelaren hade tidigare varit tränare för just 

Tampa Bay Lightning, varav lagets stora stjärna, Steven Stamkos, citerades.  

 

‘Whether you're going through a great stretch or a tough stretch he knew exactly what you 

were feeling and what you needed to do to stay focused on that task,’ defending Maurice 

Richard Trophy winner Steven Stamkos said. ‘It was the little things like curves on your stick, 

little passing lanes, fakes. He knew exactly what you were thinking on every play and if it 

didn't work and you came back to the bench, he knew what you were trying to do and never 

discouraged you to try creative things.’ 

 

                                                                    
73 Shinzawa, Fluto. The Boston Globe, 2013-05-02 
74 Carrera, Katie. The Washington Post, 2013-01-19 
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Citaten var exakt angivna och inte tolkade, så som ofta är fallet i svensk ishockeyjournalistik. 

Något som NHL-reportern, Linus Hugosson, berör i Resultat - delstudie tre.  

 

“Redden picks the perfect time; bruins notebook”75  

Efter Boston Bruins seger mot Toronto Maple Leafs i slutspelets första match, skrev  

The Boston Globe om Boston Bruins stjärnspelare Wade Redden. Backen gjorde Boston Bru-

ins första mål i matchen och citerades i artikeln:  

 

The Bruins' bosses had no problem with that outcome. Redden scored Boston's first goal and 

assisted on the winning strike Wednesday night against the Maple Leafs. 

‘I guess that's the case, eh?’ Redden, with a smile, said of the conditional pick. ‘They're pro-

bably not too worried about that right now.’ 

Detta är ett exempel på hur citatet används för att komplettera matchfakta – och inte tvärtom.  

“Adam Oates on Caps' 6-3 loss to Lightning: 'We got tired at times'”76 

Än en gång lyftes artikeln från The Washington Post fram efter Washington Capitals  

storförlust i säsongspremiären. Trots de många insläppta målen lyftes inte ett starkare citat 

fram från debuterande huvudtränaren Adam Oates. 

 

6.1.2.3 Gestaltning av ishockeyspelarna  

“Alex Ovechkin finds contentment in more settled lifestyle”77  

Artikeln i The Washington Post skrevs dagen då NHL skulle starta – hade stort fokus på 

Washington Capitals ryske storstjärna Alexander Ovechkin.  

Those close to Ovechkin believe his relationship with Kirilenko, who is ranked 15th in the 

world by the Women's Tennis Association, has been a positive influence on the ebullient su-

perstar. The two met at the 2011 U.S. Open, and there was an instant connection, Ovechkin 

said. 

She visited him in Washington multiple times last season, and once the Capitals were elimi-

                                                                    
75 Shinzawa, Fluto. The Boston Globe, 2013-05-02  
76 Carrera, Katie. The Washington Post, 2013-01-20 
77 Carrera, Katie. The Washington Post, 2013-01-19 
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nated from the playoffs, Ovechkin traveled with Kirilenko and her father, who is also her 

coach, to Wimbledon and the London Olympics. He brought his personal trainer along as 

well, so he could prepare for the new NHL season.  

Artikeln visade förvisso på en mer djupgående artikel om en stjärna, men inte i den  

utsträckningen att läsaren gavs möjlighet att bekanta sig med honom utanför isen.  

Artikeln blev istället en slags idolisering, där Alexander Ovechkins privatliv, subtilt, lyftes 

fram. Över de publiceringsdagar The Boston Globe och The Washington Post analyserats, var 

denna artikel den enda som hade fokus på en spelare eller ledare utanför ishockeyns värld.  

5.2.3 Sammanfattande analys – delstudie två  
Gällande dramatik i texter återfanns detta i mycket högre utsträckning i de svenska  

sportmedierna. De svenska exemplen som vi använder oss av utgör, som vi redan nämnt, bara 

en bråkdel av alla dramatiska texter vi hittade i Sportbladet och SportExpressen. I betydligt 

fler svenska artiklar lades fokus på uttalanden av tränare, ledare – och i första hand aktiva  

spelare78. I de amerikanska artiklarna låg däremot större fokus på matchen. Den svenska  

pressen tenderade även att överdramatisera verkligheten en aning i och med användandet av  

laddade ord så som ”hat”, ”ilska” och ”irritation” - samtidigt använde The Boston Globe och 

The Washington Post snarare dramatiken som en positiv ingrediens.  

 

Wallin nämner att det finns en tydlig tendens i svenska idrottsjournalistiska artiklar  

beträffande negativa vinklar – och att allt fler artiklar handlar om skador och bråk, snarare än 

den spelade matchen79. När det kommer till användandet av citatbaserade artiklar lade  

Sportbladet och SportExpressen stort fokus på att fronta artiklarna med citat och således låta 

dessa agera rubrik. Det visade sig, vid många tillfällen, att själva matchen (med resultat och 

rapportering) fick stå åt sidan till förmån för citatbaserade artiklar – ofta vinklade med en  

melodramatisk, hård ton.  

 

I The Boston Globe och The Washington Post användes visserligen citat på frekvent basis, 

men det var inte i närheten lika vanligt förekommande att citaten bildar rubriker. Det fanns 

även tydliga skillnader hos de svenska och amerikanska sportmedierna i det avseende att  
                                                                    
78 Wallin, 1998:78-79 
79 Wallin, 1998:86 
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amerikanarna tenderade att skriva längre, och exakta, citat. I den svenska motsvarigheten 

återgavs citaten snarare som tolkningar än ordagranna utsagor. Som nämns i 4.1.1.3  

Gestaltning av spelarna finns det ingenting som visade på att de undersökta svenska sportme-

dierna lade någon fokusering kring att låta läsarna lära känna spelarna utanför isen.  

 

Det gjordes visserligen, som i artikeln med Joel Lundqvist, porträtterande artiklar, men dessa 

gick inte ut på att ge läsarna någon bild av spelaren vid sidan om isen, utan fokuserade i  

princip helt och hållet på dennes prestationer på planen. I detta avseende var Sportbladet och 

SportExpressen snarlika med The Boston Globe och The Washington Post, då dessa två  

amerikanska medier inte heller lade någon nämnvärd fokusering kring möjligheten för läsarna 

att lära känna spelarna vid sidan om isen. I vår undersökning hittade vi förvisso en artikel i 

The Washington Post om Alexander Ovechkin, vilken är mer djupgående, men samtidigt inte 

i tillräckligt bred utsträckning för att benämna den som en möjlighet för läsaren att lära känna 

ryssen vid sidan om ishockeyplanen.  

5.3 Resultat – delstudie tre 
Under följande delstudie redovisas specifikt utvalda citat och svar från intervjuade  

ishockeyjournalister  

5.3.1 Dramatik i texter  

En tydlig bild från samtliga tillfrågade journalister var att den svenska ishockeyjournalistiken 

är av mer dramatisk natur; att den tydligare spelade på spelarnas känslor än vad den  

amerikanska ishockeyjournalistiken gjorde. 

 

Tomas Ros: I allmänhet är de mer fokuserade på sporten, med statistik och marknadsföring, 

medan vi i Sverige lirar mer på känslor och sköna uttalanden från hormonstinna hockeyspe-

lare80.  

 

                                                                    
80 Samtalsintervju med Tomas Ros, elitseriereporter, Sportbladet. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju).  
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Elitseriejournalisterna (Tomas Ros och Mattias Ek) menar dock att fokus inte försvinner från 

sporten. Istället påstår de att en vinkel av matchen gör att läsaren kommer närmre sporten, än 

vad bara matchrapport och statistik skulle göra.  

 

Mattias Ek: Visst bygger vi mycket kring dramatik. Men jag tror man spelar mycket på dra-

matik och känslor i annan underhållning också. Kolla bara på bevakningen av Melodifestiva-

len – det är återigen ett sätt att komma närmre på81.  

 

Mattias Ek: (…) läsarna kommer närmre på ett sätt. Vi berättar mer än vad statistik och rap-

porter kan göra. Många har redan sett matchen, eller läst statistiken nämligen82.  

 

NHL-reportern Linus Hugosson är av liknande uppfattning som Elitseriesreportrarna vad  

gäller skillnaden på de olika geografiska områdena, där han menar att amerikansk ishockey-

journalistik kan uppfattas som ”lam och försiktig” – medan svensk är mer sensationsbaserad. 

Detta, påpekar han, beror på att ishockeyjournalistiken i Sverige är som mest utbredd och 

populär i kvällspressen, medan den amerikanska har lika stort fäste i den lokala dagspressen.  

 

Linus Hugosson: I Sverige finns det ju alltid en vinkel till matchen. Då blir det ofta en speci-

fik händelse, typ ett raseriutbrott, eller slagsmål eller linkande. Amerikanska tidningar har för-

stås fokus på spelare om de har gjort många mål, eller kanske hållit nollan – men i stort är det 

matchreferat som är i fokus83.  

 

Linus Hugosson: Sett till lokalpressen undviker de att hänga ut spelare eftersom deras in-

gångar till laget får sig en törn. Det vill de givetvis undvika84.  

 

                                                                    
81 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
82 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
83 Samtalsintervju med Linus Hugosson, NHL-reporter, Hockeysverige. 2013-05-08, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
84 Samtalsintervju med Linus Hugosson, NHL-reporter, Hockeysverige. 2013-05-08, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
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John Powers menar att den amerikanska ishockeyjournalistiken tenderar att vara dramatisk 

även den. Precis som Linus Hugosson är han dock inne på att det inte sker lika frekvent i den 

lokala pressen.  

 

John Powers: Some of the American coverage is dramatic, usually in the tabloid newspapers 

and the online blogs. But the more established newspapers like the Boston Globe, the New 

York Times and the Chicago Tribune are more even-handed. These are cities where hockey is 

well established and where the fans are quite knowledgeable85. 

6.3.2 Citat i texter  
Vid frågan till journalister om användning av citat i svensk respektive amerikansk ishockey-

journalistik, var det tydligt att citaten hängde ihop med dramatiken – eller avsaknaden av – i 

texterna. Samtliga var överens om att svensk ishockeyjournalistik använde sig av citat på ett 

kraftigare sätt, för att kunna spela mer på känslor från spelare och ledare.  

 

Mattias Ek: Om man pratar ur ett kvällstidningsperspektiv så letar vi ju mycket efter käns-

loyttringar och citat. I vår bilaga är det likadant förstås – och kanske framförallt under och in-

för slutspelet86. 

 

Att det just skulle vara större fokus på citat inför och under slutspelet håller Tomas Ros med 

om, även om han anser att ”pajkastning och ordkrig” har lagt sig något på senare år. Linus 

Hugosson håller med om att svensk ishockeyjournalistik använder sig av citat i större – och 

mer dramatisk – utsträckning än dess amerikanska dito, men säger samtidigt att det finns en 

viktig anledning till detta.  

 

Linus Hugosson: Det handlar om att citat måste återges ordagrant och i sin hela mening i 

USA. I Sverige skriver man mer vad personen menar i citatet. Gör man så i USA är dina dagar 

som journalist räknade ganska fort.87  

 

                                                                    
85Mejlintervju med John Powers, NHL-reporter, The Boston Globe. 2013-05-20. 
86 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
87 Samtalsintervju med Linus Hugosson, NHL-reporter, Hockeysverige. 2013-05-08, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 



 40 

Ytterligare anmärkningar i samtalen med journalisterna är att elitseriereportrarna båda drar 

slutsatsen att svensk ishockeyjournalistik tenderar att citera profiler, snarare än stjärnor. Med 

det menade Mattias Ek och Tomas Ros att de hellre citerar någon som ”säger något skönt”, än 

en spelare som är en större stjärna. Exemplet Per Ledin kontra Daniel Rahimi tas upp, där 

båda spelar i HV71 och där sistnämnda är landslagsspelare, men Per Ledin är en ”citatma-

skin”. Följaktligen får Per Ledin mer medialt utrymme. Samtliga tre svenska journalister  

menar på att det motsatta gäller i amerikansk ishockeyjournalistik, där stjärnorna får mer  

utrymme i tidningarna – oavsett deras förmåga att ”säga något skönt”. 

 

Mattias Ek: Jag tror att vi söker efter personer som tar plats i vårt samhälle. Vi är ju inte så 

frispråkiga i Sverige, så det blir på nåt sätt medias uppgift att ta fram sånna personer. Är det 

någonstans man kan vara kaxig är det inom sport och utåt i tidningar, så jag tror bara det är 

bra. Men, ja, vi letar efter sånna som sticker ut88.  

 

Tomas Ros: Vi har inte de största stjärnorna som NHL har, så att fokusera på enbart stjär-

norna vore fel. När de väl ”kommer hem” så lyfts de ändå; kolla bara på när Huselius kom 

hem till AIK – det mycket om Gnaget då. Men det är klart, en kille som Per Ledin kan folk re-

latera till, medan knappt några alls vet var Daniel Rahimi spelar någonstans89.  
 

John Powers menar att det är mycket citat i amerikansk ishockeyjournalistik, främst för att 

läsarna är intresserade av de stora stjärnorna som finns i NHL. Detta återkommer vi till nedan.  

6.3.3 Gestaltning av ishockeyspelare 
Oavsett om det gällde svensk eller amerikansk ishockeyjournalistik, var de tre svenska  

skribenterna överens om att djupgående artiklar om spelare saknades. Elitseriereportrarna 

menade dock på att det ändå är bättre ställt i svensk press, med tanke på att kontakten mellan 

spelare och journalist är mer närgående. Samtidigt var The Boston Globe-skribenten John 

Powers oense med sina svenska diton.  

 

                                                                    
88 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
89 Samtalsintervju med Tomas Ros, elitseriereporter, Sportbladet. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
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Mattias Ek: (…) det är nog bättre här än i USA. Visst de är ganska öppna där borta, men det är 

mest runt träningar och matcher som chansen uppstår att intervjua spelarna. I Sverige får vi 

nummerlista till alla spelare, utöver den tid vi kan lägga kring matcher och träningar90.  

 

Tomas Ros håller med sin kollega och belyser, även han, att fördelen kring nummerlista gör 

att spelarna gestaltas på ett annat sätt i Sverige. I och med att ishockeyjournalister i Sverige 

kan få tag på spelare utanför arenorna, menar Tomas Ros att det finns större möjlighet till 

djupgående reportage om stjärnorna och profilerna i Elitserien. Han tillägger dock besviket att 

varken tid eller utrymme i tidningarna finns för sådana typer av artiklar.  

 

Tomas Ros: I magasin har vi mer, men jag önskar att det fanns tid för mer. Jag skulle gärna 

att folk fick läsa om hur Tobias Viklund är tennisnörd, men det finns tyvärr inte tid eller ut-

rymme för det. Men vi har väldigt bra förutsättningar då vi får spelarnas nummer, men tyvärr 

nyttjar vi inte det tillräckligt91.  

 

Vad gäller amerikansk ishockeyjournalistik säger Linus Hugosson att ishockeyns popularitet i 

USA väger in i frågan hur nära läsaren får komma stjärnan eller profilen. På grund av att  

baseboll, basket och amerikansk fotboll oftast får mer medialt utrymme, menar  

Linus Hugosson att det endast finns för matchrapporter, krönikor eller kortare intervjuer.  

 

John Powers är, i motsats till elitseriereportrarna Tomas Ros och Mattias Ek, av uppfattningen 

att möjligheterna till djupgående intervjuer och reportage är enklare – och mer frekvent  

återkommande – i amerikansk ishockeyjournalistik.  

 

John Powers: North American hockey journalists have much more access to the players than 

do European journalists. We are allowed to talk to the players in the locker room every day at 

practice, after the morning skate on game days and after games. If we need extra time – as 

much as an hour – we request it and have one-on-one interviews92. 

                                                                    
90 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
91 Samtalsintervju med Tomas Ros, elitseriereporter, Sportbladet. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
92 Mejlintervju med John Powers, NHL-reporter, The Boston Globe. 2013-05-20. 
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6.3.4 Övriga anmärkningar  
Utöver de tre grundpelare som intervjuerna utgick ifrån, samtalades det givetvis högt och lågt 

om ishockey. Delar av intervjumaterialet var inte alls användbart för denna uppsats, då det 

helt enkel inte hade med ämnet att göra. Intressant var dock de olika reaktioner hos  

journalisterna när resultatet från den kvantitativa undersökningen togs upp. Som nämnt i 4.1 

Resultat – delstudie ett fanns det en tydlig bild av att jämförda tidningar i respektive område 

visade på att amerikansk ishockeyjournalistik fokuserade mer på laget i artiklar, medan den 

dess svenska dito hade större fokus på den individuella spelaren. SportExpressens Mattias Ek 

förstod resultatet av undersökningen, och menade på att det har att göra med de olika  

regionernas supporterkulturer.  

 

Mattias Ek: I Sverige – och hela hockeyeuropa – är supportrarna mer fans än åskådare på ett 

sätt. Det finns mer passion för sporten, medan det i USA är mer av en show. Därför finns inte 

behovet att läsa så mycket om laget i Sverige, eftersom supportrarna redan vet så mycket. Men 

de träffar inte spelarna på samma sätt som de är kring laget, så det är nog det som gör att  

spelarfokus är större här93. 

 

Sportbladets Tomas Ros trodde istället att fokus på individen var ännu större i amerikansk 

ishockeyjournalistik, eftersom att ligan NHL har större stjärnor än vad Svenska Elitserien har. 

The Boston Globes John Powers är inne på samma spår som Tomas Ros, där han menar att 

det finns ett stort fokus på spelarna som stora stjärnor.  

 

John Powers: (…) American hockey journalists are quite interested in writing about the play-

ers, who are considered entertainers and often are treated like rock stars. The readers have 

great interest in their personal lives and the story of how they were able to get to the NHL94. 

 

Han tillägger dock att det troligen är ett större fokus på laget i USA:  

 

John Powers: (…) the focus is more about explaining why certain things happened or why 

coaches made decisions that had an impact on the game, as well as putting that game in a larg-

er context – how the team has been playing during recent weeks and how the trend is going95. 
                                                                    
93 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
94 Mejlintervju med John Powers, NHL-reporter, The Boston Globe. 2013-05-20. 



 43 

6.3.5 Sammanfattande analys – delstudie tre  
Sammanfattningsvis var Mattias Ek, Tomas Ros och Linus Hugosson överens i mångt och 

mycket. Samtliga menade på att svensk ishockeyjournalistik fokuserade mer på starka citat 

och händelser på isen, medan den amerikanska hade större fokus på statistik och  

matchrapport. John Powers bekräftade svenskarnas uppfattning. Både Mattias Ek och Tomas 

Ros försvarade dock sin respektive tidnings skrivsätt med motivationen att läsaren snarare 

kom närmre stjärnorna och profilerna, än att det fanns en överdrivet melodramatisk ton.  

 

Vid användning av citat stod det klart att det är en tolkningsfråga i svensk  

ishockeyjournalistik, medan det i amerikansk är praxis på att skribenten ska skriva ut hela 

citat i exakt ordföljd. Vad gäller gestaltning av spelare, anser samtliga tillfrågade journalister 

att mer djupgående artiklar med stjärnor och profiler saknas i såväl svensk som amerikansk 

ishockeypress. elitseriereportrarna Mattias Ek och Tomas Ros är dock överens om att svensk 

ishockeyjournalistik tillåter läsaren komma närmre, då ishockeyjournalister i Sverige har  

firare tyglar vid kontakt av spelare. Samtidigt menade John Powers, i motsats till Mattias Ek 

och Tomas Ros, att amerikanska ishockeyjournalister hade större chans att komma närmre 

stjärnorna än svenska ishockeyjournalister.  

                                                                                                                                                   
95 Mejlintervju med John Powers, NHL-reporter, The Boston Globe. 2013-05-20. 
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7 Slutsatser och diskussion   
Följande kapitel sammanfattar resultaten från våra tre delstudier. Resultaten jämförs för att 

sedan mynna ut i diskussion. I slutet av kapitlet ges förslag till vidare forskning inom ämnet.   
 

Sammanfattningsvis visar undersökningens resultat på tydliga skillnader mellan svensk och 

amerikansk ishockeyjournalistik. Vid en snabb överblick kan man konstatera att: 

 

1. Sportbladet och SportExpressen tenderar att vara mer melodramatiska, vilket i vissa fall 

även går till överdramatisering. The Boston Globe och The Washington Post anammar även 

de ett melodramatiskt framställande, men inte alls i samma utsträckning. Skillnaden i de un-

dersökta amerikanska och svenska sporttidningarna är på så sätt tydlig vad gäller dramatise-

ring av texter.  

 

2. En stor skillnad återfinns även i vinkling och fokus i artiklarna. Medan den svenska ishock-

eyjournalistiken visar ansatser till att lägga störst fokus på den individuella ishockeyspela-

ren96, väljer den amerikanska att lägga högsta prioritering vid att skriva om kollektivet, vilket 

avser lagen i NHL.  

 

3. Den svenska kvällspressen baserar mycket av sin ishockeyjournalistik på identifikation.  

Detta noterade vi i den kvalitativa undersökningsdelen, vilket även konstaterades i samtalsin-

tervjuerna med Mattias Ek och Tomas Ros.   

 

Delstudie ett visar en markant skillnad i fokusering och vinkling i artiklar. Sportbladet och 

SportExpressen lägger, på ett tydligt sätt, högsta prioritering på att skriva om profilerna i Elit-

serien, något som elitseriereportern Tomas Ros understryker med sin exemplifiering om 

HV71-spelarna Per Ledin och Daniel Rahimi. Trots att Daniel Rahimi varit en landslagsspe-

lare under säsongen, och anses vara en skickligare ishockeyspelare, får Per Ledin mer medialt 

utrymme på grund av sin frispråkighet och trotsighet. Tomas Ros menar att läsaren hellre lä-

ser om lättsamme profilen Per Ledin, än om tillbakadragne stjärnan Daniel Rahimi, eftersom 

läsaren har enklare att identifiera sig med den förstnämnde97. Att Per Ledin, vilken är mer som 

                                                                    
96 Wallin, 1998:106 
97 Dahlén, 2011:389-390 
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en vanlig människa än en stjärna, lyckas stärker tron på att gemene man kan uppleva fram-

gång bara man kämpar tillräckligt hårt.98 Vi tror, som Mattias Ek nämner, att vi i svenska 

samhället söker efter personer som bryter mönster och sticker ut, något som Dahlén under-

stryker i Sport och medier där han skriver att förhållningsreglerna för dagens postmoderna 

idrottsstjärnor är att vara obstinata och bryta traditioner99.  

 

Då vi svenskar är kända för att, som man säger, ”rätta in sig i ledet” blir det en ganska naturlig 

reaktion att folk likt Per Ledin ges mycket medialt utrymme. Ishockeyspelare tenderar att vara 

tämligen reserverade, och i intervju efter intervju ge samma slentrianmässiga utsagor. Kanske 

är detta faktum något som resulterar i att läsarna känner ett behov av att läsa intervjuer inne-

hållandes frispråkiga uttalanden, då ishockeyjournalistiken blir mer underhållande, och inte 

lika alldaglig när dessa obstinata profiler kommer till tals.   

 

Personligen anser vi att identifikation är en stark passionsmässig dragningskraft till idrott i 

allmänhet och ishockey i synnerhet. Följaktligen spelar svenska ishockeymedier en viktig roll 

i förmedlandet mellan elitutövare och åskådare100. Dessa ska således agera förlängd arm och 

portionera ut den identifikationsbaserade ishockeyjournalistiken till läsarna, något som i sin 

tur resulterar i att man behåller och förhoppningsvis lockar nya läsare.   

 

I USA och NHL huserar större stjärnor, vilket snarare bidrar till idolisering än identifikation. 

NHL är världens mest attraktiva ishockeyliga och spelarna där behandlas inte som ishockey-

spelarna gör i Sverige, utan i det närmsta som rockstjärnor101. En möjlig faktor till denna be-

gränsade identifikationsmöjlighet är den att i ett land som USA, där det finns många andra 

stora stjärnor vid sidan om ishockeyn och idrotten, blir eventuellt behovet att identifiera sig 

med ishockeyproffsen mindre. Dahlén menar att det med idolisering tillkommer fler artiklar 

                                                                    
98 Dahlén, 2011:390 
99 Dahlén, 2011:396 
100 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 

     Samtalsintervju med Tomas Ros, elitseriereporter, Sportbladet. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
101 Mejlintervju med John Powers, NHL-reporter, The Boston Globe. 2013-05-20. 
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om spelarens festvanor, äktenskap och livsstil – för att på detta sätt bidra till spelarens 

image102 – artiklar som dock, under vår undersökningsperiod, lyst med sin frånvaro.  

 

Delstudie två och delstudie tre visar tydligt att vår tes om att svensk ishockeyjournalistik är 

mer sensationsbaserad och känslomässig, stämde. Även om den amerikanska inte är helt fri 

från dramatik och känslor, drar den inte samma överdrivna växlar. I delstudie två är det som 

tydligast, trots att denna uppsats endast lyfter fram fyra svenska melodramatiska artiklar. Det 

är dock essentiellt att poängtera att dessa endast utgör en liten del av alla de känsloladdade 

artiklar vi hittade i Sportbladet och SportExpressen i denna undersökning, men att en sam-

manställning av alla dessa skulle ta för voluminös plats i denna uppsats. Det är även beträf-

fande melodramatiken som de fyra intervjuade journalisterna i delstudie tre är som mest över-

ens.  

 

Vi finner det föga överraskande att det är mycket dramatik i svensk ishockeyjournalistik, då 

sporten i sig är högst dramatisk och därigenom väcker starka känslor103. Det gör den givetvis 

även i USA och NHL, men där behandlas sporten mer som show, då fokus läggs mer stjärn-

glans än dramatik, någonting som Mattias Ek styrker: 

 

(…) I Sverige – och hela hockeyeuropa – är supportrarna mer fans än åskådare på ett sätt. Det 

finns mer passion för sporten, medan det i USA är mer av en show104. 

 

John Powers är väl medveten om att den amerikanska ishockeyjournalistiken även den är 

dramatisk105, men menar att det främst gäller bloggar och tidningar i tabloidform. Detta kan 

vara en förklaring till varför den undersökta svenska ishockeyjournalistiken tenderar att spela 

mer på melodramatik, då dessa är i just tabloidform. En annan aspekt är den att både Afton-

bladet och Expressen är vida kända för sin överdramatiserande sensationsjournalistik, varav 

det vore märkligt om sportjournalistiken inom tidningarna anammade ett annorlunda skrivsätt.   

                                                                    
102 Dahlén, 2011:389 
103 Hadenius	  &	  Weibull,	  2005:345 
104 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju). 
105 Mejlintervju med John Powers, NHL-reporter, The Boston Globe. 2013-05-20. 
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Hur påverkar då detta ishockeyjournalistiken? Både Mattias Ek och Tomas Ros försvarar sina 

respektive tidningar, och menar att dramatiseringen inte tar bort fokus från matcherna. Istället 

menar de båda att läsarna kommer närmre spänningen och att sådana vinklingar berättar mer 

än vad fakta och matchrapport gör. Båda erkänner dock att ordkrig mellan spelare  

förekommer i Sportbladet respektive SportExpressen106, vilket bevisar att tidningarna spelar 

en stor roll när det kommer till att trissa upp smutskastning, hån och dispyter. Vi anser att det 

emellanåt kastar ett löjets skimmer över sporten och dess journalistik, då fokus hamnar  

inkorrekt och själva ishockeyn blir sekundärt prioriterad. En möjlig förklaring, vilken vi inte 

har undersökt närmare, kan vara den att Aftonbladet och Expressen är högst beroende av  

rubrikskapande och lösnummerförsäljning. The Boston Globe och The Washington Post är 

båda giganter inom sina geografiska områden, och är om möjligt inte lika beroende av  

lösnummerförsäljning. Följaktligen finns inte samma fokus på rubrikskapande  

sensationsjournalistik, då man vet att man har sin trogna läsar- och prenumerationskrets.   

 

Ytterligare en aspekt gällande dramatiseringen är citat, vilka skiljer sig avsevärt länderna 

emellan. Där de amerikanska citaten måste återges ordagrant och i sin fulla mening, har 

svenska journalister en något liberal inställning till citatåtergivelse107. Detta är ännu en  

anledning till varför svensk ishockeyjournalistik är mer sensationsinriktad, då  

tolkningsfriheten adderar möjligheter för de svenska journalisterna att vinkla artiklarna på ett 

dramatiskt sätt, medan det amerikanska arbetssättet omöjliggör detta. Detta innebär att  

melodramatiken i de amerikanska ishockeyartiklarna är högst beroende av starka uttalanden. 

Det bör dock tilläggas att vi inte funnit definitiva belägg för nämnda krav på citatåtergivelse, 

utan att vi utgår från vad vi själva återkommande funnit i artiklar samt svaren vi fått från  

Linus Hugosson och John Powers.   

 

I både Sportbladet och SportExpressen var citat i rubriker vanligt förekommande, samtidigt 

som det i det närmsta var obefintligt i The Boston Globe och The Washington Post. Även i 

rubrikerna återspeglas stor dramatik inom den svenska ishockeyjournalistiken, vilket kan ses 

som en röd tråd då vi vid denna undersökning systematiskt mötts av dramatisering i  
                                                                    
106 Samtalsintervju med Mattias Ek, elitseriereporter, SportExpressen. 2013-05-07, Stockholms Stadsbibliotek, 

Stockholm (telefonintervju).  
107 Samtalsintervju med Linus Hugosson, NHL-reporter, Hockeysverige. 2013-05-08, Stockholms Stadsbiblio-

tek, Stockholm (telefonintervju). 



 48 

Sportbladet och SportExpressen. Slutsatserna kring dramatisering av texter är således att en-

skilda händelser i matcher väger tyngre i svensk än amerikansk ishockeyjournalistik och att 

den sistnämnda lägger större fokus på matchrapport och statistik. Vi är av uppfattningen att  

skrivsättet i Sportbladet och SportExpressen kan bidra till att ishockeyjournalistiken ses som 

något oseriös i dessa tidningar.  

 

I Delstudie ett, figur 5, dementeras vår tes om att undersökta svenska sportbilagor skulle ge 

större utrymme till ishockey än vad dess amerikanska motsvarighet gör. Sett till tecken skiljer 

endast 7 000 till antalet, vilket är avsevärt mycket mindre än vi trodde på förhand.  

Anmärkningsvärt är dock att det nästan skrevs dubbelt så många artiklar i Sportbladet och 

SportExpressen jämfört med The Boston Globe och The Washington Post. Detta tyder på att 

de amerikanska artiklarna må vara färre till antalet, men längre och oftast mer djupgående 

samt analyserande108.  

7.1 Förslag till vidare forskning  
Ett förslag till vidare forskning är att göra samma undersökning som vi genomfört, men med 

skillnaden att utöka antalet tidningar i respektive länder. Som vi poängterar i 3. Metod har vi, 

på grund av begränsad tid, valt att endast fokusera på Sportbladet, SportExpressen, The Bo-

ston Globe och The Washington Post. Att det blev Sportbladet och SportExpressen föll sig 

ganska naturligt, men vid en vidare forskning hade det varit intressant att även ta med,  

åtminstone, två svenska lokaltidningar. Detta för att se om vår teori gällande dramatik och 

viss mån av överdrift även återfinnes i de lokala tidningarna, vilka inte har samma behov av 

lösnummerförsäljning. På samma sätt hade förstås en utökning av det undersökta amerikanska 

materialet varit intressant. Detta leder, i sin tur, till ytterligare ett förslag till vidare forskning 

där man i stället för att jämföra två nationers ishockeyjournalistik komparerar  

storstadspressens och lokalpressens ishockeyjournalistik. Är det samma fokusering kring  

melodramatik i exempelvis Gefle Dagblad som Sportbladet?    

                                                                    
108 Mejlintervju med John Powers, NHL-reporter, The Boston Globe. 2013-05-20. 
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9. Bilagor  
Bilaga 1: Intervjuguide  

Tema 1: Arbetet som sportjournalist 

– Hur länge har du arbetet som sportjournalist? 

– Vid vilken tidning arbetar du nu? 

– Vilket är ditt huvudsakliga arbetsområde?  

– Vilken är en ishockeyjournalists viktigaste uppgift? 

 

Tema 2: Till elitseriereportrarna  

– Vi har märkt att det är mycket fokus på citat i Sverige, och kanske mer fokus på rapporter i 

USA. Hur uppfattar du det? 

 – Tycker du att fokus försvinner från sporten då? 

– Hur stor vikt läggs vid dramatisering av ishockeyn? 

– Tycker du att ishockeynyheterna är mer dramatiska i något av länderna? 

– Det är fler artiklar om lag i USA, medan det är fler om spelarna i Sverige. Förstår du de 

siffrorna – och i sådana fall, vad tror du det beror på? 

– Var lägger ni störst fokus – på stjärnor eller profiler?  

– Hur kommer det sig? 

 

Tema 3: Till NHL-reportrarna 

– Vad kännetecknar amerikansk ishockeyjournalistik?  

– Vad är den största skillnaden mellan svensk och amerikansk ishockeyjournalistik?  

– Anser du det vara mer sensationsbaserat i något av de geografiska områdena?  

– Hur gestaltas spelarna i den amerikanska pressen?  

– Var ligger störst fokus: spelare, lag eller tränare?  

– Hur kommer det sig?  

– Upplever du att det läggs ett större fokus på matchrapportering och statistik i amerikansk 

ishockeyjournalistik? 

 

Tema 4: Framtiden 

– Hur tror du att ishockeyjournalistiken kommer att utvecklas? 
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– Tror du att vi kommer få se en ökad dramatisering av ishockeyn? 

– Vill du se en annan utveckling av den svenska ishockeyjournalistiken? 

– Om ja, på vilket sätt? 

– Om nej, hur kommer det sig? 

	  

Bilaga	  2	  –	  kodschema	  	  

V1.	  Tidning	  

V2.	  Publiceringsdatum	  

V3.	  Antal	  tecken	  i	  Sportbladet	  och	  SportExpressen	  

V4.	  Antal	  tecken	  i	  The	  Boston	  Globe	  och	  The	  Washington	  Post	  

V5.	  Antal	  artiklar	  i	  Sportbladet	  och	  SportExpressen	  

V6.	  Antal	  artiklar	  i	  The	  Boston	  Globe	  och	  The	  Washington	  Post	  

V7.	  Antal	  krönikor	  i	  Sportbladet	  och	  SportExpressen	  

V8.	  Antal	  krönikor	  i	  The	  Boston	  Globe	  och	  The	  Washington	  Post	  

V9.	  Artikelns	  fokus	  i	  de	  svenska	  tidningarna:	  

1.Spelare	  

2.Lag	  

3.Tränare	  

4.Övrigt	  

V10.	  Artikelns	  fokus	  i	  de	  amerikanska	  tidningarna:	  

1.Spelare	  

2.Lag	  

3.Tränare	  

4.Övrigt	  

V11.	  Artikelns	  ämne	  i	  de	  svenska	  tidningarna:	  

1.Ishockey	  

2.Fotboll	  
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3.Övrig	  idrott	  

V12.	  Artikelns	  ämne	  i	  de	  amerikanska	  tidningarna:	  

1.Ishockey	  

2.Amerikansk	  fotboll	  

3.Basket	  

4.Baseboll	  

5.Övrig	  idrott	  

 

Bilaga	  2	  –	  kodinstruktioner	  

V1.	  Varje	  tidning	  tilldelas	  ett	  nummer	  enligt	  ordningen	  nedan,	  detta	  för	  att	  tidningarna	  

ska	  kunna	  identifieras	  och	  hållas	  isär.	  	  

	  

1.	  Sportbladet	  

2.	  SportExpressen	  

3.	  The	  Boston	  Globe	  	  

4.	  The	  Washington	  Post	  

V2.	  Det	  datum	  då	  tidningen	  publicerades	  

V3.	  Här	  räknas	  antalet	  tecken	  i	  de	  svenska	  tidningarna.	  

V4.	  Här	  räknas	  antalet	  tecken	  i	  de	  amerikanska	  tidningarna.	  

V5.	  Här	  räknas	  antalet	  artiklar	  i	  de	  svenska	  tidningarna.	  	  

V6.	  Här	  räknas	  antalet	  artiklar	  i	  de	  amerikanska	  tidningarna.	  	  

V7.	  Här	  räknas	  antalet	  krönikor	  i	  de	  svenska	  tidningarna.	  

V8.	  Här	  räknas	  antalet	  krönikör	  i	  de	  amerikanska	  tidningarna	  

V9.	  Här	  räknas	  vad	  artiklarna	  i	  de	  svenska	  tidningarna	  fokuserade	  på.	  De	  variabler	  som	  

finns	  är:	  

	  

1.Spelare	  
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2.Lag	  

3.Tränare	  

4.Övrigt	  

V10.	  Här	  räknas	  vad	  artiklarna	  i	  de	  amerikanska	  tidningarna	  fokuserade	  på.	  De	  variab-‐

ler	  som	  finns	  är:	  

1.Spelare	  

2.Lag	  

3.Tränare	  

4.Övrigt	  

V11.	  Här	  räknas	  vilken	  idrott	  artiklarna	  i	  Sportbladet	  och	  SportExpressen	  berör.	  De	  va-‐

riabler	  som	  finns	  är:	  

1.Ishockey	  

2.Fotboll	  

3.Övrig	  idrott	  

V12.	  Här	  räknas	  vilken	  idrott	  artiklarna	  i	  The	  Boston	  Globe	  och	  The	  Washington	  Post	  

berör.	  De	  variabler	  som	  finns	  är:	  

	  

1.Ishockey	  

2.Amerikansk	  fotboll	  

3.Basket	  

4.Baseboll	  

5.Övrig	  idrott	  

 

 

	  


