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The aim of the study was to investigate how referees are portrayed in the media, as 

participants in refereeing scandals. A study I conducted through examining how hockey 

referees are portrayed and represented in match texts from both local and national 

Swedish sports journalism, written in connection to refereeing scandals.   

I used the method of critical discourse analysis to examine the question. Through the 

method I performed an in-depth analysis of how hockey referees are portrayed and 

represented in eight match texts, written in connection to different refereeing scandals, 

from both local and national Swedish sports journalism. 

The result of the critical discourse analysis showed that the media depicts referees as 

scapegoats in refereeing scandals. It also showed that referees are portrayed as the ”bad 

guys” and abusers of power. Further, my study showed that through melodramatic 

journalistic descriptions and critical comments from players and coaches, referees are 

portrayed as unprofessional practicioners in the media match texts written in connection 

to different refereeing scandals.  
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1 Inledning 

Vare sig det handlar om en SM-final i en kokande arena med plats för tusentals 

åskådare eller en rå drabbning mellan två tufft spelande division 3-lag är ishockeyn en 

idrott och företeelse som väcker känslor och passion. Oavsett scen och oavsett nivå är 

alltid en eller flera andra aktörer, utöver de vars uppgift är att skjuta pucken i 

motståndarnas mål och vinna matchen, inblandade. Detta i form av en eller flera 

domare, som ska se till att de regler och bestämmelser som finns inom sporten ishockey 

följs och att känslorna, passionen och viljan att besegra motståndaren inte går överstyr. 

Konsten att döma ishockey bygger på ishockeydomarens förmåga att fatta snabba och 

rättmätiga beslut i pressade situationer. Men den bygger lika mycket på domarens 

förmåga att snabbt återhämta sig efter ett felaktigt domslut (Handbok för 

domaransvariga, 2018).  

                                                                                                                                          

En tidigare studie har gjorts om domare, hot och våld vid Karlstad universitet år 2001. 

Den visar att domare, verksamma inom sporter som bland annat fotboll och ishockey, 

beskylls för att göra fel och inte sällan lyfts fram som destruktiva aktörer inom idrotten. 

Mitt i känslostormen av viljor att vinna, kokande hat och stark lojalitet, behandlas 

domaren på sätt som övriga aktörer inom idrotten tillåts behandlas på. Det är inte bara 

idrottare och ledare, utan även av publiken på läktaren och journalister som behandlar 

domare på detta sätt (Folkesson, Norlander, Nyberg, 2001).     

Svenska medier rapporterar om ishockeymatcher och sportens aktörer, vilket gör att det 

förekommer kritik mot ishockeydomare i rapporteringen. Domare fattar ibland felaktiga 

beslut som inte tillfredsställer övriga involverade aktörer och därmed skapar polemik. 

Felaktiga domslut leder till ilska och domaren som fattar ett kontroversiellt domslut 

bemöts av kritik från olika aktörer (Folkesson, Norlander, Nyberg, 2001).     

Dessa felaktiga domslut tas i medierna upp som så kallade ”domarskandaler”. Jag ser 

det därför som intressant att närmare undersöka hur medierna framställer 

ishockeydomare som aktörer i domarskandaler.    
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur medierna framställer ishockeydomare som 

aktörer i domarskandaler. Detta genom en kritisk diskursanalys av hur ishockeydomare 

representeras och gestaltas i åtta artiklar från en svensk kvällstidning respektive ett urval 

svenska lokaltidningar i samband med olika så kallade domarskandaler. Genom studien 

hoppas jag på ett tydligt sätt kunna identifiera olika diskurser som visar hur medierna 

framställer ishockeydomare som aktörer i samband med domarskandaler.   

 

Huvudfrågeställningen är följande:  

 

- Hur framställer medierna ishockeydomare som aktörer i domarskandaler?  

 

1.2 Skandaler                                                                                                     

Sara Hamqvist (2009) skriver om skandaler. Skandaler är något som har förekommit i 

flera hundra år. I dag används ordet skandal ofta för att beskriva en bredare form av 

moralöverträdelse (Hamqvist, 2009).                                                                                                               

Thompson (2000) förtydligar begreppet genom att beskriva att skandaler handlar om 

ageranden, händelser eller omständigheter som har fem utmärkande drag. Bland annat 

att skandaler innefattar överträdelsen av särskilda värden, normer och moralkoder. Men 

också att vissa ickedeltagare, det vill säga de som inte är direkt involverade, misstycker 

om agerandena eller händelsena och uttrycker sitt misstycke genom att offentligt 

fördöma dem. 

Lull och Hinerman (1997) listar tio kriterier som utmärker en skandal. De lyfter bland 

annat fram att överträdelsen måste göras av särskilda personer som agerar på sätt som 

reflekterar och utövar deras önskan och intressen. Men också att individuella personer 

måste identifieras som förövare av agerandet och att berättelsen om detta i medierna 

inspirerar till ett utbrett intresse och diskussion (Lull & Hinerman, 1997).              

Skandaler i journalistiken och sportskandaler i medierna, så kallade medieskandaler, 

bygger på ovanstående. Medieskandaler tas upp i avsnitt 4.3.  
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2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation om sportjournalistiken, matchtexten 

och domarens förekomst i medierna.  

2.1 Sportjournalistik  

Vad utmärker sportjournalistiken i förhållande till andra journalistiska genrer? Åsa 

Kroon Lundell (2010) menar att sportjournalistiken präglas av ett ofta dramatiskt sätt att 

omtala händelser och personer på. Sportjournalisterna skapar sig egna identiteter som 

skribenter och formar en egen språklig stil som enkelt kan kännas igen, tyckas om eller 

avskys av mottagarna. Denna typ av journalister målar händelser med ett färgstarkt 

språk och väver inte sällan in egna kommentarer och metaforer. Detta varvas med mer 

faktabaserade återgivelser av sådant som har hänt. Allt kretsar kring en sak, nämligen 

känslorna som sporten bygger på och framhäver.  

Händelser och skeenden beskrivs ofta som om de vore på liv och död och begrepp som 

”vi” mot ”dem” används flitigt samtidigt som de känslomättade upplevelserna får en 

central roll. En van sportläsare känner således igen sig och bygger sina förväntningar på 

texterna utifrån kunskaper om genren, som ofta kommer från just sportjournalistiken, 

men även specifika journalister samt i det format som texterna förekommer. 

Sportjournalistiken är alltså inte enbart fokuserad på att beskriva sportnyheter, utan 

genren utgör en speciell diskurs. Inom sportens värld är nämligen vinnare allt och 

förlorare inget. Speciellt inom lagidrotter, där den sportjournalistiska bevakningens 

grunder kräver att extra vikt läggs vid faktorer som just dessa (Kroon Lundell, 2010).  

Wallin (1998) skriver att de klassiska matchreferaten försvann från sportjournalistiken 

under 1960-talet. De ersattes med matchartiklar som hade en tydlig vinkel, exempelvis 

någon enskild matchhändelse, idrottsman eller kommentar (Wallin, 1998).  

Tävlingarna har hamnat i skuggan av de tävlande men likväl är fortfarande matcher och 

tävlingar samt resultaten i dessa viktiga komponenter. Skribenten framför egna 

synpunkter som ofta rör styrkerelationen mellan två lag som ska mötas eller tävlande 

som ska tävla mot varandra. I stället för att återge matchhändelser eller skildra en 

tävling handlar sportjournalistiken i dag om att berätta om en del av helheten på ett 

underhållande och gripande sätt. Sportjournalistiken är således en av journalistikens mer 

kommersiella genrer, som bygger på gripande berättelser och inte alltid exakta 

återgivelser av hur någonting gick till eller var (Lundin, 2016).                                  
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Genom att utgå från ovanstående ser jag en analys av hur ishockeydomare gestaltas av 

och representeras i sportjournalistiken som nödvändig för att förstå hur kritiken mot 

ishockeydomare i samband med domarskandaler ser ut i medierna.  

2.1.1 Sportjournalistiken som profession                                  

Sportjournalistiken har, precis som övriga delar av journalistbranschen, förändrats. Ulf 

Wallin (1998) belyser att sättet som sportjournalister skriver om idrotten på har 

förändrats markant över tiden. Medierna rekryterar inte längre journalister direkt ur 

idrottsleden, utan anställer i stället utbildade journalister. Tidigare var det vanligt att 

personer involverade i idrottsföreningar och idrottsklubbar skrev på sportsidorna. De 

senaste decennierna har professionen som sportjournalist förändrats och utvecklats åt 

det mer professionella hållet. En sportreporter väntas i dag vara oberoende och ska 

kunna granska den verksamhet som denne skriver om på ett kritiskt sätt.  

Jay Coakley (2015) lyfter samtidigt fram en verklighet där dagens sportjournalister i allt 

större utsträckning ägnar sig åt att fokusera på mjuka nyheter. Enligt Coakley prioriterar 

sportjournalister inte kritisk och undersökande journalistik, utan i stället läggs fokus på 

kändis- och underhållningsinnehåll. Vidare menar han även att tyckandet inom 

sportjournalistiken har undanträngt det mer faktabaserade innehållet och den objektiva 

bevakningen av sport. Sportjournalistiken kategoriseras inte sällan som en mer lättsam 

och oseriös genre inom journalistiken på grund av dessa avvikelser från den mer 

traditionella nyhetsjournalistiken (Coakley, 2015). 

I en bransch där allt mer fokus läggs på sensationella nyheter, där färre faktabaserade 

nyheter får ta plats och där allt fler journalister tillåts att tycka mer, är det lätt för 

fördomar, stereotyper och olika former av hat att både födas och frodas. 

Sportjournalistiken kan således tänkas kritisera ishockeydomare i samband med 

domarskandaler på skadliga sätt.  

2.1.2 Sportjournalistiken i Sverige 

I Sporten i spalterna (1998) skriver Wallin om hur den svenska sportjournalistiken 

grundades av allmänreportrar som intresserade sig för det som förr var ett nytt 

samhälleligt fenomen vid namn idrott. För att informera allmänheten om idrottens 

charm och generera fler utövare och åskådare, skrev dessa reportrar texter och reportage 

om idrotten i alla dess former. Rapporteringen av idrottshändelser legitimerades genom 

att sporthändelser kopplades till samhällelig relevans.  
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Sportjournalistiken fick sitt uppsving i takt med att allt fler tidningar, av 

samhällsfrämjande skäl, började att rapportera mer om den växande idrottsrörelsen. 

Detta både för att stärka banden mellan människor under mellankrigstiden men också av 

propagerande skäl. Sedan dess har sportjournalistiken vuxit ifrån dessa ideal, allt 

eftersom branschen har blivit allt mer kommersialiserad. Det faktum att 

sportjournalistiken i dag saknar ett samhällsfrämjande ideal att luta sig på, har också 

bidragit till förändringen (Wallin, 1998).  

 

2.1.3 Sportjournalistiken och domaren 

När etermedierna slog igenom lade de grunden för det mediala genombrott som sporter 

som ishockey, fotboll och skidåkning fick kort därpå. Under denna tid, samtidigt som en 

växande publik kunde ta del av allt mer sport via exempelvis radio, hamnade domaren i 

större fokus. Webb (2016) beskriver det förhållande som medierna och domarna har 

utvecklat genom åren som ett komplicerat sådant. Ett förhållande som blir allt mer 

prekärt i takt med att kommersialiseringen växer och digitaliseringen går framåt. 

Domare i dag känner, oavsett sport, av en större press, eftersom det med dagens teknik 

går att analysera matchsituationer i minsta detalj lång tid efter händelsen. Det kan röra 

sig om allt mellan en svår offsidesituation till ett bortdömt mål. Beslut som inte bara 

kan kosta klubbarna matchförluster, utan även stora ekonomiska förluster (Webb, 

2016). 
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3 Tidigare forskning                                                           

Joly och Renaud (2015) har undersökt hur franska fotbollsdomare representerades i ett 

franskt fotbollsmagasin och kommit fram till att hela domaryrket ofta betraktas med 

negativa ögon. Vidare har Baldwin (2008) undersökt hur medierna skildrar domare och 

hur domare uppfattar medierna. 

3.1 Känslorna inom idrotten 

I en studie vid Karlstad universitet år 2001 om fotbollsdomare, hot och våld, beskriver 

författarna hur idrotten kan förknippas med en rad olika företeelser som förkroppsligar 

lidelse, spänning, personlig och social identitet, traditionella ideal men också fusk, hat 

och våld. Idrotten ger tillfälle att leva ut aggressioner och känslor, vilket kan leda till ett 

bättre bemästrande av stressfulla och känsloladdade situationer. Men det kan också leda 

till ett våldsamt och aggressivt beteende. Ett beteende som ses som mer normalt och 

tillåts i högre utsträckning inom idrotten än i övriga samhället. Inte bara på planerna, 

utan även på läktarna, vilket bland annat har lett till framväxten av organiserad 

brottslighet och huliganism inom idrotten.  

 

Idrotten går ut på att vinna och det är allt fler utövares vilja att göra det som för 

fenomenet framåt. Det är också ur denna vilja som känslorna för det som idrotten 

innebär föds. Känslorna kan föra människor samman och skapa gemenskap men de kan 

också bilda klyftor och dra människor isär. Viljan att vinna kan få såväl idrottare och 

idrottsledare som andra aktörer inom idrotten att göra vad som helst för att nå segern.  

Således anklagas domaren, oavsett vilken sport som denne verkar i, för att göra fel och 

inte sällan lyfts denne fram som en destruktiv aktör inom idrotten. Mitt i känslostormen 

av viljor att vinna, kokande hat, stark lojalitet och stor kärlek, har domaren blivit en 

syndabock som övriga aktörer inom idrotten tillåts behandla på ett ovärdigt och 

nedvärderande sätt. Det är inte bara idrottare och ledare, utan även av publiken på 

läktaren och journalister som behandlar domare på detta sätt. (Folkesson, Norlander, 

Nyberg, 2001).     

Folkessons, Norlanders & Nybergs granskning (2001) visar att osaklig och obesvarad 

kritik är något som fotbollsdomare får utstå i hög utsträckning. Detta från såväl publik 

som spelare, ledare och medierna. I studien framkommer således några av de 

bakomliggande anledningar som, bland mycket annat, har lett till att domaren sällan 

medverkar i medierna efter en match. 72 procent av domarna som tillfrågades 
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tillkännagav att de någon gång hade utsatts för någon form av våld och känt sig hotade 

av antingen spelare, ledare eller publik i samband med en match (Folkesson, Norlander, 

Nyberg, 2001). 

 

3.2 Representation av domaren och domaryrket 

I en studie från 2015 undersökte Joly och Renaud hur franska fotbollsdomare 

representerades i fotbollsmagasinet France Football. De kunde, utifrån sin 

undersökning, dra slutsatser som exempelvis att domaren är underrepresenterad i 

magasinet och att dess gestaltningar av domaren generellt sett är missvisande. Men 

framför allt kom de fram till att medierapporteringen om domaryrket i stort ofta har en 

negativ utgångspunkt. I studien redovisar de ett flertal exempel på hur magasinet enbart 

berör de negativa delarna av domarinsatser i stället för att återge en mer rättvisande bild 

(Joly & Renaud, 2015).        

Cornelius (2004) undersökte ämnet på andra hållet, det vill säga att han frågade sig i 

vilken grad som domaren kan hållas ansvarig för omdiskuterade eller felaktiga domslut. 

Resultatet kungör att en domare, ur ett rent juridiskt perspektiv, inte kan hållas ansvarig 

för feldomslut om de inte bedöms ha haft ont uppsåt och därmed brutit mot de rådande 

tävlingsbestämmelser som finns eller mot det avtal som det idrottsförbund som ansvarar 

för idrottsevenemanget har slutit med domaren. Utifrån detta blir frågan i denna studie 

om ovanstående även drabbar ishockeydomare. 

 

3.3 Domarens syn på medierna  

Till denna studie kan även forskning om hur medierapporteringen om domarinsatser 

påverkar domare på det mer personliga planet kopplas. Baldwin (2008) undersökte 

bland annat hur domarnas stress- och ångestnivåer påverkas av medierapporteringen om 

dem och deras insatser. Detta genom att ta fram en enkät bestående av fem frågor som 

han sedan lät 150 australiensiska fotbollsdomare svara på. Utifrån svaren kunde han 

konstatera att sportjournalistiken påverkar fotbollsdomarnas stress- och ångestnivåer 

negativt. En betydande del av de svarande domarna var eniga. 77 procent av dem ansåg 

nämligen att medierna bidrar till ökad stress och ångest inom domarkåren. Andra delar 

av undersökningen handlar om domarnas syn på sportjournalisternas och 

kommentatorernas roll. Baldwin ställde frågan om huruvida domarna anser att 

sportjournalisterna och kommentatorerna ska vara kritiska mot felaktiga domslut. Fler 

än hälften av domarna, närmare bestämt 68 procent av dem, ansåg att 
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sportjournalisterna är för kritiska i rapporteringen. I studien intervjuades också ett antal 

sportjournalister. När de tillfrågades om deras sätt att rapportera om domarinsatser på, 

poängterade de att ett av journalistikens huvudsakliga syften är att besvara frågan 

”varför?”, vilket gör domare, som sällan talar om sina beslut efter en match, till 

syndabockar. På såväl läktaren som bland spelarna och ledarna samt i 

medierapporteringen blir det således legitimt att behandla domaren på ett sätt som 

resterande aktörer inte tillåts behandlas (Baldwin, 2008).                                                      

Om detta även gäller för ishockeydomare år 2017, undersöker jag i min kritiska 

diskursanalys i kapitel 6.  
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4 Teoretiska perspektiv 

4.1 Socialkonstruktionism                                                      

Socialkonstruktionism är en relevant utgångspunkt för denna studie, eftersom det 

socialkonstruktionistiska synsättet utgör grunden för en kritisk diskursanalys. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet kan användas för att bland annat ifrågasätta, 

kartlägga och avslöja det som uppfattas som naturligt och självklart (Wennerberg, 

2001). Det är ett perspektiv som gör gällande att vår kunskap om världen till betydande 

del skapas genom mediernas texter. Dessa texter har både konstruerande och 

konstruerade egenskaper, vilket innebär att våra kategorier och världsbilder återspeglas i 

texterna. Samtidigt är de viktiga för formandet av just dessa kategorier och världsbilder. 

Medierna erbjuder en symbolmiljö där verkligheten konstrueras efter vissa diskurser, 

det vill säga rådande och etablerade mönster. Diskurserna har stor betydelse för hur 

människor uppfattar sin omvärld och i enlighet med dessa skapas representationer. 

Socialkonstruktionismen kan delas upp i olika nivåer, nämligen i mikro och makro.       

I denna studie kommer de matchtexter som har valts ut att tolkas utifrån dessa två 

nivåer. 

Makronivån innefattar antagandet om att språket har en uppbyggande förmåga och makt 

som grundar sig i sociala strukturer, individuella handlingar och sociala relationer. 

Diskursiv makt är en central del av denna nivå och individen har, varken på egen hand 

eller i grupp, möjlighet att åstadkomma någon som helst förändring av den.          

Mikronivån inom socialkonstruktionismen präglas av att individen interagerar med 

andra människor och genom dessa interaktioner konstruerar verkligheten. Det kan alltså 

vara genom journalistiskt arbete i form av exempelvis nyhetstexter. När individer 

samspelar blir de aktiva diskursanvändare, vilket gör att de som har tolkningsföreträde 

inom de olika diskurserna äger makten.                                                                 

Vanligen undersöker alltså forskning med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt hur 

olika konstruktioner ser ut och hur dessa har uppkommit genom diskussioner kring detta 

(Lindgren, 2009). Något som även kommer att göras i denna studie, eftersom jag ska 

genomföra en kritisk diskursanalys av hur medierna framställer ishockeydomare som 

aktörer i domarskandaler.  
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4.1.1 Representation 

Verkligheten konstrueras efter mediernas berättelser om verkligheten, det vill säga 

utifrån rådande och etablerade mönster, i mediernas symbolmiljö. Dessa diskurser 

spelar en stor roll i bildandet och formandet av hur människor uppfattar sina liv och sin 

omvärld. I enighet med diskurserna skapas representationer (Lindgren & Lundström, 

2010).  

Representation kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang som det 

förekommer i. Ofta används begreppet för att beskriva hur någonting står för någonting 

annat. Medierna har en avgörande roll i samhället när det kommer till att påverka hur 

dessa föreställningar skapas och formas. Inte minst inom idrotten som tillåter nivåer av 

subjektivitet och känslor som i andra sammanhang inte tillåts. Idrotten bygger även på 

att vinnare och förlorare finns samt att hjältar och syndabockar kan lyftas fram, vilket 

således påverkar representationen (Nohrstedt, 2006).  

Det är i undantagsfall, om ens någonsin, som ett objekt inte kan betyda eller stå för 

någonting annat än det uppenbara. Meningen och sammanhanget spelar en avgörande 

roll i hur vi ser på olika sker. Medierna representerar och framställer människor, olika 

objekt och händelser genom orden som de använder, berättelserna som berättas, 

bilderna som produceras och känslorna som lyfts fram. Representationen bidrar till hur 

olika aktörer framställs i medierna i olika sammanhang (Hall, 1997).  

Representation är därför en relevant teoretisk utgångspunkt för min studie, eftersom jag 

ska undersöka hur medierna framställer ishockeydomaren som aktör i domarskandaler.  

 

4.2 Diskursanalys som teori och metod                                              

Medierna konstruerar vår bild av verkligheten med hjälp av språket och diskurser som 

verktyg. De återger inte en neutral avspegling av våra identiteter, sociala relationer och 

vår omvärld, utan förändringen och skapandet av dem. Hos Foucault är makt och 

kunskap beroende av varandra samtidigt som diskurser aldrig står utanför makten. 

Foucault klargör att det finns makt överallt där det finns kunskap och att sanning är en 

effekt av makten. Sanning sprids genom samhälleliga institutioner och är en effekt av 

historiskt betingade makt- och kunskapsrelationer men är också diskursiv konstruktion. 

Olika kunskapsregimer anger alltså vad som är sant och falskt, vilket gör sambandet 

mellan makt och kunskap till centrala för hur människor förstår sig själva och varandra, 

utifrån kategoriseringar som exempelvis kön och etnicitet. Diskurser spelar en 
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betydande roll i att konstruera de objekt som vi kan veta någonting om och de subjekt 

som vi är (Foucault, 1971/1993). 

Språket skapar och formar verkligheten och bör inte ses som ett neutralt verktyg för 

kommunikation. Att i stället se språket som något som konstruerar vår sociala 

verklighet betyder att olika tolkningar av ett och samma objekt utgör grunden för vår 

kunskap. Det är alltså möjligt att se saker på olika sätt och det är genom att få en 

specifik sorts kunskap bekräftad som makt erhålles (Bergström & Boréus, 2012). 

Enligt Fairclough bidrar diskurser till att konstruera sociala relationer, kunskaps- och 

betydelsesystem samt sociala identiteter. Utifrån ett bestämt perspektiv ger diskurser 

upplevelsen sin betydelse. Tolkningsprocessen bidrar här till att delvis skapa 

betydelsen. Fairclough menar att texter kan ha olika betydelse som kan motsäga 

varandra och att de därför är öppna för ett flertal tolkningar (Fairclough, 2010).  

När man talar om diskurs är det alltså språket som står i fokus. Genom att undersöka 

artiklarna om ishockeydomare med hjälp av diskursteorins metod kommer jag att kunna 

få en förståelse för hur språket och olika mönster används i medierna för att konstruera 

och framställa ishockeydomare som aktörer i domarskandaler. Därför är diskursteorin 

högst relevant för min studie. I metodavsnittet redogör jag för den kritiska 

diskursanalysen som metod. 

4.3 Journalistik i kvälls- och lokaltidningar 

Ghersetti och Hvitfelt (2000) beskriver kvällstidningar som mer sensationella och 

personifierade än vad lokaltidningar är. Kvällstidningar sätter sensations- och chockartat 

innehåll i fokus och lyfter i många fall fram individer som privatpersoner. 

Personifiering används i huvudsak av medier med en bredare publik, som exempelvis 

kvällspressen (Ghersetti & Hvitfelt, 2000).  

Lindgren och Lundström (2010) menar att en del journalistiska berättargrepp är 

vanligare i kvällstidningar än i lokaltidningar. Såväl sensationalisering som 

emotionalisering och intimisering beskrivs som mer frekvent förekommande i just 

kvällspressen. Medierna tillhörande kvällspressen erbjuder sin publik känslor som 

lycka, sorg, hat och kärlek. Fokus läggs alltså på känslor som är lätta för många att 

relatera till eftersom grundläggande värderingar delas av en stor del av befolkningen.    

Lokaltidningar utmärks för sin aningen tillbakadragna rapportering. Detta i 
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sammanhang då kvällstidningar tenderar att vara mer framåt och balansera på gränsen 

mellan vad som är etiskt godtagbart och inte (Lindgren och Lundström, 2010). 

Vidare spelar faktum som att försäljningen bygger på lösnummer, och att 

attraktionskraften i det som berättas därför behöver vara hög för att konsumenten ska 

köpa tidningen, en roll i hur framför allt kvällspressen är uppbyggd. Sensationella 

löpsedlar, feta rubriker och en hög andel bildbaserat material präglar innehållet. De 

påverkar konsumentens förväntningar på kvällstidningens nyheter och bidrar således till 

deras verklighetsbild och åsikter. Gällande lokaltidningar kan tidningens ställning i 

relation till andra medier, ideologiska hemvist, ägarstruktur och läsarkrets påverka det 

som publiceras i dem (Lindgren & Lundström, 2010). För min studie kan detta innebära 

skillnader värda att belysa. Dessa skillnader kan grunda sig i faktum som att idrotten i 

allmänhet anspelar på känslor och att det i ishockeyn i synnerhet finns en kärna som inte 

bara består av känslor utan även aggressivitet och hat. 

Enligt studien om bland annat hat inom idrotten, som genomfördes vid Karlstad 

universitet (2001), ligger ovan nämnda faktorer bakom bildandet av en kultur inom 

idrotten. En kultur som legitimerar behandling av domare på ett nedvärderande sätt, 

som resterande aktörer inte behandlas på. Att kritisera och kränka en domare är något 

som såväl spelare som ledare, publik och övriga aktörer inom idrotten men även 

journalister ser som godtagbart. De sistnämnda kritiserar genom medierapporteringen, 

vilken domare, inom många idrotter, sällan kommer till tals i. Denna bild av domaren 

och dennes insats sprids till mediernas publik och präglar i många fall deras bild av 

domaren och domarinsatsen (Folkesson, Norlander, Nyberg, 2001).  

Hur medierna gestaltar och representerar domare påverkar således gemene mans sätt att 

se och behandla domare på. 

4.4 Medieskandaler                                                                                                 

Hamqvist (2009) definierar medieskandaler som berättelser som i medierna växer till 

omfattande skandaler. Vid medieskandaler rubbas ordningen, till exempel när en 

ishockeydomare har fattat ett domslut som har lett fram till en domarskandal. 

Medieskandaler präglas av vissa textmässiga drag, både vad gäller utvecklingskurva och 

rollkaraktärer. De kan betraktas som tillfällen för vädring och förhandling av åsikter om 

skam och skuld för vidare moraliseringsprocesser. Vad som anses vara en skandal eller 

inte beror exempelvis på vilka kulturella normer och värderingar som ett agerande 
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tolkas och bedöms utifrån. En skandal präglas därför av dess samhälleliga och historiska 

kontext. Skandaler är inte något nytt fenomen, de har funnits i flera hundra år, men 

medierade skandaler är nya (Hamqvist, 2009).                                                                                                   

Enligt Thompson (2000) är medieskandaler konstituerade av medierade former av 

kommunikation. De består ofta av något som inte anses vara accepterat enligt de 

dominerande sociala normerna och kommer till allmän kännedom via den medierade 

offentligheten. Olika ageranden och händelser bakom kulisserna som inte är tänkbara att 

allmänheten ska känna till blir plötsligt tillgängliga för allmänheten på den mediala 

scenen. Vid skandaler kan gränsen mellan det som händer framför respektive bakom 

kulisserna suddas ut, i och med att olika beteenden eller aktiviteter plötsligt kan kastas 

ut i den offentliga sfären och därmed bli synliga för många mottagare (Thompson, 

2000).                                                                                                            

Ishockeydömning är en av de aktiviteter som, när ordningen rubbas och blir till en 

domarskandal, kan kastas ut av medierna i den offentliga sfären och därmed bli synlig 

för och ifrågasättas av många mottagare.  

4.5 Sammanfattning                                                                                        

Socialkonstruktionismen kommer att utgöra den övergripande ramteorin för denna 

studie. Detta för att olika diskurser beträffande hur medierna framställer 

ishockeydomare som aktörer i domarskandaler ska kunna tas fram genom den kritiska 

diskursanalysen. Sportjournalistikens representationer och gestaltningar av 

ishockeydomaren i samband med en domarskandal blir bas för den syn på 

ishockeydomaren som sprids och etableras bland medborgarna i samhället. 

Sportjournalistiken står alltså, med sina gestaltningar, till svars för domarens auktoritet i 

de fall där domaren inte får komma till tals.                                                    

Medieskandaler är berättelser som i medierna växer till omfattande skandaler. Dessa 

skandaler präglas av vissa textmässiga drag, både vad gäller utvecklingskurva och 

rollkaraktärer. Att i studien lägga vikt vid användningen av värdeladdade ord eller 

huruvida någon kommer till tals blir alltså, utifrån mer eller mindre vedertagna 

journalistiska riktlinjer, relevant att undersöka. Detta i synnerhet i samband med 

domarskandaler, som ses som en form av moralöverträdelse. I min studie om hur  

medierna framställer ishockeydomare som aktörer i domarskandaler, är ovanstående 

teoretiska utgångspunkter nödvändiga och relevanta för resultatet och analysen. 
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5 Metod                                                                                 

I följande kapitel redogör jag för den metod och det material som har varit föremål för 

studien. Jag presenterar den kritiska diskursanalysen som är den metod som jag har 

använt mig av i studien. Därtill kommer jag även att gå igenom etiska överväganden 

och till sist presentera metodkritiska reflektioner kring min studie.  

Såväl etermedier som press bidrar till medierapporteringen om domare i samband med 

domarskandaler. Det innebär att det finns ett stort mediematerial som är relevant för min 

studie. Inom ramen för detta arbete ser jag det som omöjligt att undersöka allt som 

skrivs om ishockeydomare i svensk sportjournalistik och samtidigt uppnå önskvärd 

kvalitet på arbetet. Jag har därför gjort ett begränsat och strategiskt urval. Etermediernas 

rapportering om ishockeydomare i samband med domarskandaler utgör ett intressant 

undersökningsmaterial och är någonting som skulle kunna undersökas i en uppföljande 

studie. Men med ovan nämnda motivering i åtanke valde jag att avgränsa mig till att 

undersöka hur en rad utvalda tidningar rapporterar om och kritiserar ishockeydomare.                                                                                                             

5.1 Urvalet av matchtexter                                                                              

Den kritiska diskursanalysen kommer att tillämpas på total åtta matchtexter från 

Aftonbladet, Barometern, Dalarnas Tidningar, Hallandsposten och Helsingborgs 

Dagblad. Urvalet av matchtexter beskrivs tydligare och redogörs för ytterligare nedan. 

5.1.1 Material och avgränsningar                                                                

Såväl tv som radio och press rapporterar om sporten ishockey och således även 

ishockeydomare. Det finns därför ett stort material som kan anses vara relevant för 

denna studie. Inom ramen för detta arbete är det emellertid inte möjligt att undersöka 

allt material och samtidigt uppnå önskvärd kvalitet. Jag har därför gjort ett strategiskt 

urval och avgränsat arbetet till tidningarna.   

Studiens syfte är att undersöka hur Aftonbladet och fyra lokaltidningar framställer 

ishockeydomare som aktörer i domarskandaler. Därför valde jag strategiskt ut artiklar 

från både Aftonbladet och fyra lokaltidningar. Detta genom att både söka efter artiklar 

med hjälp av Mediearkivet/Retriever och att söka i en del av tidningarnas egna 

webbarkiv. För att jag skulle kunna analysera tidningarnas sätt att rapportera om 

ishockeydomare i samband med domarskandaler på ett likvärdigt sätt, valde jag att 

enbart tolka artiklar publicerade på webben. Det är möjligt att tolkning av artiklar 

publicerade i tryckt press hade kunnat ge ett annat resultat. Avgränsningen som jag har 
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gjort ligger emellertid i linje med medieutvecklingen. Allt fler tidningar gör mer av sitt 

innehåll exklusivt för webben och jobbar mycket med exempelvis webbaserade artiklar. 

Detta gör att jag inte ser något problem med det faktum att jag enbart har analyserat 

artiklar på webben.  

Jag letade efter matchtexter med hjälp av sökorden ”domare”, ”domarskandal” och 

”ishockey”. Jag började med att söka på Google för att sedan specificera sökningen. Jag 

har genomfört sökningar datumen 23 november 2017 och 23 januari 2018 på 

Mediearkivet/Retriever för att hitta artiklar från Aftonbladets sportbilaga, Sportbladet, 

men också på Barometerns, Dalarnas Tidningars, Hallandspostens och Helsingborgs 

Dagblads respektive webbarkiv. Jag eftersökte som tidigare nämnt matchtexter, det vill 

säga artiklar skrivna i samband med och publicerade efter ishockeymatcher. 

Sportbladet är en av Sveriges ledande sportbilagor, som rapporterar om i stort sett all 

ishockey som spelas på SHL-nivå, delar av den ishockey som spelas på allsvensk nivå 

och vid enstaka fall om den ishockey som spelas på Division 1-nivå. Jag såg 

möjligheterna att undersöka syftet med denna studie med hjälp av denna tidning som 

mycket goda.  

Urvalet av artiklar från lokaltidningar gjordes utifrån vilka tidningar som gav flest 

resultat, i form av matchtexter, relaterade till de sökord som jag använde mig av. Sökord 

som ”domare” och ”domarskandal” användes i samband med sökningar på Google. 

Sökordet ”ishockey” ger ett brett resultat och jag kombinerade det därför med sökorden 

”domare” och ”domarskandal”. Total resulterade sökningarna i 109 träffar från 

Sportbladet som på något sätt rör sökordet eller sökorden, 35 träffar från Barometern 

som på något sätt rör sökordet eller sökorden, 29 träffar från Dalarnas Tidningar som på 

något sätt rör sökordet eller sökorden, 22 träffar från Helsingsborgs Dagblad som på 

något sätt rör sökordet eller sökorden samt åtta träffar från Hallandsposten som på något 

sätt rör sökordet eller sökorden.  

Jag rensade efter detta bort de resultat som fortfarande, trots det faktum att sökordet 

”ishockey” hade använts i samband med ”domare” och/eller ”domarskandal” i 

sökningen, rörde en annan sport än ishockey. Jag uteslöt även de nyhetsartiklar som inte 

publicerats i samband med en färdigspelad ishockeymatch. Kvarstod gjorde då 42 

träffar från Sportbladet, 21 träffar från Barometern, 13 träffar från Dalarnas Tidningar, 

15 träffar från Helsingborgs Dagblad samt fem träffar från Hallandsposten.  
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Slutligen valde jag ut de artiklar som har använts i analysen efter relevans, 

publiceringsdatum samt rubriksättning. Till slut kvarstod åtta matchtexter, skrivna i 

samband med matcher i såväl Sveriges högsta ishockeyliga SHL som i Sveriges näst 

högsta ishockeyliga Hockeyallsvenskan och Sveriges tredje högsta liga Division 1, med 

antingen ordet domare eller domarskandal i rubriken. De analyserade artiklarna 

förtecknas i bilaga A.  

5.2 Fråga till texterna i den kritiska diskursanalysen                                      

För att undersöka hur kritiken mot ishockeydomare ser ut i medierapporteringen i 

samband med domarskandaler valde jag att bryta ner min huvudfrågeställning i en 

delfråga, som jag ställde till de åtta matchtexter som har valts ut.  

Q1. Hur gestaltar och representerar medierna ishockeydomare som aktörer i 

domarskandaler?  

Genomförandet av analysen bestod av att tolka det empiriska materialet som kunde 

besvara min frågeställning. I samband med analysen undersökte jag alltså hur domaren 

benämns, i vilket sammanhang domaren sätts samt vilka som får uttala sig om domaren 

och domsluten och hur det sker.  

5.3 Metodkritik                                                                                                

I följande avsnitt redogör jag för den kritiska diskursanalysens styrkor och svagheter.  

5.3.1 Kritisk diskursanalys                                                                    

Diskursanalysen består av flera steg och bygger på tolkningar, vilket enligt Bergström 

och Boréus (2012) kan vara problematiskt. De menar nämligen att det finns en risk att 

man, som forskare, inte är tillräckligt tydlig med hur man har gått till väga i någon del 

eller några delar av analysen. Det är därför extra viktigt att tydligt visa och beskriva hur 

man, som forskare, har tolkat och kommit fram till sina slutsatser. Detta för att både 

göra studien mer tillgänglig för fler och öka möjligheten för andra forskare att nå 

samma resultat. Forskaren ökar genom öppenhet och noggrannhet reliabiliteten och 

validiteten (Bergström & Boréus, 2012).  

Jag har i min analys enbart fokuserat på artiklarnas text och därmed valt att exkludera 

bilder och faktarutor. Detta eftersom bilderna i många av de fall som jag har valt att 

undersöka är genrebilder och montage. Det är emellertid möjligt att bilderna skulle 
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bidra till ett bredare och mer rättvisande resultat, vilket gör denna aspekt relevant att 

inkludera i en mer djupingående studie om ämnet. Genom den kritiska diskursanalysen 

har jag skapat en mer fördjupad bild av ett litet material.  

5.4 Forskningsetik                                                                              

Gustafsson, Hermerén och Pettersson (2011) skriver att forskningsetiken huvudsakligen 

handlar om att ta hänsyn till de personer som medverkar i forskningen, antingen som 

informator eller försökspersoner. Dessa ska, i största möjliga mån, skyddas från att 

skadas eller kränkas av den forskning som de medverkar i. Forskare har ett speciellt 

ansvar gentemot de medverkande i studien men även mot alla de som indirekt påverkas 

av forskningen och de resultat som den resulterar i. Termen ”etik” syftar till en 

medveten, motiverad och reflekterad moral. Forskningsetik rör frågor om de etiska krav 

som ställs på forskaren, studiens genomförande, dess inriktning och om relationen 

mellan etik och forskning (Gustafsson, Hermerén och Pettersson, 2011). 

Eftersom jag, som genomför en kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys, 

inte har några medverkande personer i min forskning, är de etiska ställningstaganden 

som jag måste göra färre än vid exempelvis en intervjustudie.  

I resultaten av min studie namngav jag inte de journalister som har skrivit texterna. 

Vetenskapsrådets riktlinjer för anonymitet (2011) redogör för att enskilda individers 

identitet inte är av intresse i studier som undersöker en bestämd grupps variationer i 

inställning till ett visst ämne. Som följd av detta kan forskningsuppgifterna bli 

svårkontrollerade. Generaliseringar av grupper kan också uppstå, eftersom 

forskningsresultatet inte pekar ut någon inblandad.  

Jag vill emellertid argumentera för att resultaten är kontrollerbara, eftersom jag i studien 

redogör för vilka datum som de analyserade artiklarna publicerades. 
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6 Resultat 

 
I denna del av studien redogör jag för de resultat som jag har fått fram genom den 

kritiska diskursanalysen. 

6.1 Resultat från kritisk diskursanalys 

6.1.1 Syndabocksdiskursen 

Idrotten bygger på att utse en vinnare och en förlorare. Vinnaren vinner och förloraren 

förlorar. När förloraren förlorar framkommer ofta känslor av tomhet, ilska och 

aggression men framför allt en vilja att skylla på någon. Det är delvis ur denna vilja som 

känslorna för det som idrotten innebär föds. En förlust kan alltid skyllas på sig själv 

eller någon annan. Känslorna kan föra människor samman och skapa gemenskap men 

de kan också bilda klyftor och dra människor isär. Viljan att vinna kan få såväl idrottare 

och idrottsledare som andra aktörer inom idrotten att göra vad som helst för att nå 

segern (Joly & Renaud, 2015).                                                                                            

Att det förlorande laget söker efter en syndabock och att denna syndabock inte sällan 

blir domaren, och inte någon annan aktör, var ett tema som jag kunde identifiera i mitt 

analysmaterial för den kritiska diskursanalysen.  

– 22 spelare sliter som djur i 60 minuter och så kanske domaren avgör hela serien, kokar en rosenrasande 

Magnus Rahm (Hallandsposten 2017-11-23 Domarskandal sänkte Halmstad Hammers). 

I det här citatet får ishockeylaget Halmstad Hammers tränare Magnus Rahm komma till 

tals i inledningen av en artikel från Hallandsposten efter en förlust. Han tillåts att 

analysera matchbilden på ett vinklat sätt, som gör det möjligt att till sist kritisera och 

skylla förlusten på domaren.  

Formuleringen ”sliter som djur” skapar en melodramatisk återgivelse av en händelse 

som är tänkt att röra upp känslor genom journalistiken. Spelarna framstår som felfria 

individer som har gett allt för att vinna matchen, bara för att sedan se domaren ta segern 

från dem, enligt tränaren. Vidare är ”så kanske domaren avgör hela serien” inte 

bekräftat och således inte sant vid det tillfälle som artikeln skrev, utan kan tolkas som 

en hyperbol som används för att på ett tydligt sätt peka ut domaren som aktör som en 

syndabock i samband med en domarskandal. 

Det är två matchavgörande sekvenser i slutperioden av Tranåsdomaren Johan Magnusson som fick alla att 

gå i taket (Hallandsposten 2017-11-23 Domarskandal sänkte Halmstad Hammers). 
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Journalisten beskriver sedan de sekvenser som Halmstad Hammers-tränaren syftade på i 

ovan citerade uttalande som ”matchavgörande sekvenser” och att de ”fick alla att gå i 

taket”. Tolkningen som kan göras här är att även journalisten beskriver det som 

matchavgörande för att höja melodramatiken och ilskan mot domaren, som målas upp 

som en syndabock.  

Huruvida sekvenserna var matchavgörande är subjektivt och det förefaller omöjligt för 

journalisten att veta om ”alla gick i taket” på grund av händelseförloppet. Men förlusten 

svider och Halmstad Hammers-tränaren har bestämt sig för att det är domarens fel och 

journalisten väljer att vinkla och händelsen men också utveckla den genom 

formuleringar som den nyss nämnda. 

Att domaren blir syndabock är ett genomgående tema i denna analys.  

– Jag är så besviken och ledsen, säger han (Nichlas Torp, ishockeyspelare i Leksands IF) med 

darrande röst och röda ögon. 

– Örebro-killen väljer att gå på insidan om mig, jag nuddar inte honom, jag har kollat bilderna och 

de säger samma sak, säger han. 

Han är ledsen och bedrövad. Leksand förlorade matchen under hans utvisning. 

– Det är inte ok mot laget. Folk gör misstag, men som vi i Leksand straffas av det här så är det inte 

godkänt. Det är en för stor grej att göra ett sådant misstag. 

Menar du att du gjorde misstag? 

– Nej. 

(Aftonbladet 2018-02-02 Leksand förlorade efter matchstraffet) 

Nichlas Torp, spelaren som intervjuas, får, i och med sin beskrivning av 

matchsituationen i fråga, lägga skulden på domarinsatsen. Det blir extra tydligt när han, 

efter beskrivningen av utvisningssituationen och konsekvenserna som den får, säger att 

han inte begick några misstag i samband med situationen under matchen. I det tolkade 

urvalet av matchtexter finns inget, i enstaka fall mycket lite, utrymme för förklaringar 

från domaren och förståelse för domsluten.  

6.1.2 Melodramatiksdiskursen                                                                           

Enligt Hamqvist (2009) präglas medieskandaler av en del textmässiga drag, både vad 

gäller utvecklingskurva och rollkaraktärer. De kan betraktas som tillfällen för vädring 

och förhandling av åsikter om skam och skuld för vidare moraliseringsprocesser. Vad 

som anses vara en skandal eller inte beror exempelvis på vilka kulturella normer och 

värderingar som ett agerande tolkas och bedöms utifrån. En skandal präglas därför av 
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dess samhälleliga och historiska kontext (Hamqvist, 2009).                                            

Ett tema som jag kunde urskilja var att denna process bygger på melodramatiska 

journalistiska beskrivningar. Domaren sätts i ett sammanhang där vederbörande kan 

kritiseras för sina domslut. Detta tillåts övriga aktörer, exempelvis tränare, göra.  

– Vem som helst kan se att det är mål, menar Hermodsson (Dalarnas Tidningar 2017-11-23 ”Det här är en 

domarskandal”).  

I det här citatet får ishockeylaget Mora IK:s tränare komma till tals efter en 

förlustmatch. Journalisten låter honom kommentera ett domslut på ett sätt som gör 

gällande att alla domare alltid borde kunna döma likadant. Detta för att etablera 

dramatik i texten och låta den byggas på känslor och kritik mot domaren. Domarens 

insats, i form av domsluten, kritiseras och den mänskliga faktorn glöms i och med 

ovanstående uttalande bort. Domaren målas upp som en aktör som bör fungera på ett 

robotliknande sätt, det vill säga som någon som ska kunna utföra samma uppgift på 

exakt samma sätt i samband med varje match som döms.  

– Mora IK blev bestulet på segern i förlängningen mot Timrå (Dalarnas Tidningar 2017-11-23 ”Det här är 

en domarskandal”).  

Ovan är ett exempel på hur journalisten genom en melodramatisk återgivelse av en 

händelse, framställer domaren som en ond aktör i domarskandalen. Detta genom att 

rikta fokus på ett domslut i inledningen av artikeln och trycka på att det har blivit 

avgörande för en hel match. Domslutet får stå för hela domaren som, i och med den 

melodramatiska beskrivelsen och att domaren inte kommer till tals i denna artikel, 

framställs som en aktör som har begått ett/flera fel som har kostat ett lag en seger.  

Det var stark kritik mot domarna Tobias Björk och Marcus Linde efter gårdagens match mellan 

Djurgården och Linköping. Linköpings Jonas Junland vädjade efter matchen om att domarbas Peter 

Andersson skulle ta ett snack med domarna. – Det var inte tillräckligt bra, konstaterar Andersson.  

(Aftonbladet 2017-11-23 Domarna erkänner: Inte tillräckligt bra).  

Citatet ovan är hämtat ur en artikel som, till skillnad från tidigare exempel, inleder med 

att lägga fokus på domarna, detta genom att bland annat namnge dem och inte rikta 

omedelbart fokus på domsluten. Kritiken kommer inte direkt från journalisten, utan 

denne väljer i stället att låta en annan aktör, i form av ishockeyspelaren Jonas Junland, 

kritisera. Genom att aktivt söka en kommentar från domarna, som lämnas via 
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domarbaschef Peter Andersson, möjliggör journalisten en saklig och neutral återgivelse 

av matchen. Längre in i texten försvinner emellertid denna möjlighet.  

”Hahahaha, måste vara det sämsta domslut som någonsin tagits på Hovet. Oj jag gjorde fel, vi tar en av 

varje”, skrev profilen Challe Berglund på Twitter (Aftonbladet 2017-11-23 Domarna erkänner: Inte 

tillräckligt bra). 

I stället för att låta domarbaschefen kommentera situationen vidare, låter journalisten en 

välkänd profil i ishockeysfären komma till tals på ett kritiskt och melodramatiskt sätt.  

Redan i kväll och i morgon dömer Tobias Björk och Marcus Linde nya SHL-matcher. (Aftonbladet 2017-

11-23 Domarna erkänner: Inte tillräckligt bra). 

Här kan ett tema om att det påstådda misstag som domarna ska ha begått är oförlåtligt 

urskiljas. Ordvalet ”redan” kan tolkas som laddat och att journalisten tycker att 

domarna, på grund av det påstådda misstaget, inte borde få döma nya matcher så tätt 

inpå den föregående.  

– Vi gör vår bedömning utöver en helhetsbild och kan konstatera att det var felaktiga bedömningar, det 

bygger vi vidare på. Shit happens, det var en dålig insats och livet går vidare, säger Andersson. 

(Aftonbladet 2017-11-23 Domarna erkänner: Inte tillräckligt bra). 

Domarbaschefen tillåts då att svara med att ”shit happens”, vilket syftar på den 

mänskliga faktorn. Domare framställs genom detta i matchtexten som människor som 

kan göra fel, vilket anspelar på att en del misstag är oundvikliga. Det lyfter fram ett 

tema som tydliggör att det endast är genom domaren som har dömt, eller exempelvis en 

domarbaschef som har sett matchen, som det går att förstå deras domslut i samband med 

en match. Inte genom att låta en annan aktör kritisera och således enbart fokusera på 

enskilda domares påstått felaktiga domslut, utan att fråga dem om varför. 

6.1.3 Maktdiskursen                                                                                              

Tidigare nämnda teman visar att domaren är lätt att peka på och hänga ut i samband 

med att ett misstag har begåtts. Detta görs emellertid inte genom att kritiskt fråga 

domarna själva, utan genom att lyfta fram deras insatser och domslut samt vilken 

påverkan de får på matchen, detta i följande fall i negativ bemärkelse.  

Enligt Barometern på plats gick pucken rakt genom nätet och ett solklart mål! Det kan man i så fall 

onekligen kalla en präktig domarskandal. Calle Rosén hann inte själv se det från sin position. 
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Trots den horribla domartabben lyckades Rögle ändå hitta ny energi, ilskan bidrog till nytt bränsle, och i 

ett numerärt överläge satte Ludvig Rensfeldt 1–2 på Peter LeBlancs passning (Helsingborgs Dagblad 

2018-02-01 Calle snuvades på hjälterollen). 

Med det i åtanke blir ett nytt tema synligt genom analys av enheterna. I det nedan 

citerade exemplet lyfts en domarinsats, och inte en domare, fram och påstås ha avgjort 

en hel match genom ett misstag. 

Det måste vara vinterns märkligaste domarmiss. Mjölby blev av med segern efter att domaren tagit fel på 

hur lång matchen skulle vara (Aftonbladet 2017-11-23 Missen: Domaren tog fel på matchtiden). 

I samtliga av de åtta matchtexter som denna analys bygger på, består rapporteringen av 

kritik som gör gällande att domarinsatser och domslut har påverkat utgången av 

samtliga matcher negativt.  

Fokuset efter matchen låg på domarna, Tobias Björk och Marcus Linde, som tappade matchen helt och 

låg bakom flera matchavgörande beslut (Aftonbladet 2017-11-23 Domarna erkänner: Inte tillräckligt 

bra). 

Mora IK blev bestulet på segern i förlängningen mot Timrå. – Det här är en ren och skär domarskandal, 

säger en upprörd Peter Hermodsson (Mora IK:s dåvarande tränare). (Dalarnas Tidningar 2017-11-23 ”Det 

här är en domarskandal”).  

Årets bästa match. Men till slut ändå förlist sedan Halmstad Hammers blivit ”rånat” på poängen efter en 

präktig domarskandal mot HC Dalen (Hallandsposten 2017-11-23 Domarskandal sänkte Halmstad 

Hammers).  

Domarens makt och auktoritet blir, av de utdragna citaten från matchtexterna, central 

och skildras som direkt matchavgörande. I samtliga av fallen är de exempel som lyfts 

fram påstådda domarmissar, så kallade domarskandaler.  
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6.1.4 Maktmissbrukardiskursen  

Med tio sekunder kvar av det följande spelet i numerärt överläge för KIK missade Carlén en klar offside. 

Fredrik Hansson fick tag i pucken, levererade den till Daniel Andersson framför mål som drog Viktor 

Östlund och lyfte in pucken. 

– Jag gratulerade honom (Carlén) att han fick gå in och avgöra det här. Det var han som tog utvisningen 

sist på Bolin också när vi var nere i Kristianstad sist och föll i förlängning, säger tränaren Andreas Holfelt 

(Barometern 2018-01-28 Domarna i fokus: ”Surt att det ska avögras på det här sättet”) 

 

I ovanstående exempel väljer journalisten att beskriva hur en av linjedomarna (Carlén) 

har missat en ”klar offside”. Samtidigt får Nybro Vikings tränare kommentera 

situationen och ges då utrymme att på ett sarkastiskt sätt ”gratulera honom”, eftersom 

han fick ”avgöra det här” (matchen). Det sistnämnda citatet styrker att domarens 

auktoritet hamnar i fokus framför förståelsen för domarens roll och utsatthet.  

Beskrivningarna ovan i allmänhet men uttalanden som ”tappade matchen helt och låg 

bakom flera matchavgörande beslut”, ”blev bestulet på segern” och ”Halmstad 

Hammers blev rånat på poängen efter en präktig domarskandal” i synnerhet, tyder på att 

medierna vinklar och kritiserar domare och domarinsatser på ett sätt som gör att det 

verkar som om domsluten har haft en matchavgörande påverkan. Domarinsatsen 

kritiseras på ett sätt som får domaren att framstå som en maktmissbrukare. 

Eftersom domaren inte ges utrymme att förklara de situationer som nämns, går det inte 

att verifiera om dessa påståenden är sanna eller falska. Om det har förekommit någon så 

kallad ”domarskandal” eller inte går heller inte att fastslå. 

6.1.5 Tystnadsdiskursen                                                                      

Medierna har en avgörande roll i samhället när det kommer till att påverka hur 

föreställningar om sociala representationer skapas och formas. Inte minst inom idrotten 

som tillåter nivåer av subjektivitet och känslor som i andra sammanhang inte tillåts. 

Idrotten bygger även på att vinnare och förlorare finns samt att hjältar och syndabockar 

kan lyftas fram, vilket således påverkar representationen (Nohrstedt, 2006). 

I de utvalda matchtexterna kommer endast en domare, som har dömt någon av de 

matcher som texterna berör, till tals. I övriga fall förblir domarna ohörda i de tolkade 

matchtexterna.  
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Domaren Marcus Vinneborg försvarar beslutet att inte ringa videomåldomaren.                                          

– Vi bedömer att Wesslau blir förhindrad att göra sina målvaktsgärning i målområdet och han blir knuffad 

i målet och därmed tappar position. Jag står väldigt bra placerad, det är därför det inte blir mål, säger 

domaren till Sportbladet (Aftonbladet 2018-01-27 Domarkaos i nyckelmatchen).  

I denna matchtext från Sportbladet kommer spelare, tränare och domare till tals, vilket 

inledningsvis skapar en saklig diskussion. Samtidigt kritiserar journalisten 

domarinsatsen på ett ledande sätt i rubriken ”Domarkaos i nyckelmatchen”.                    

I övriga matchtexter kommer alltså ingen domare till tals, trots att kritik riktas mot dem 

och domslut i samtliga av texterna. I dessa matchtexter tillåts spelare, tränare och övriga 

aktörer kommentera domaren och domslutet.  

12.28 in i slutperioden åkte de på en utvisning efter en hakning på David Fredriksson. Inget att säga om i 

sig om det inte hade varit för att Dalen då var sex spelare på isen! – Helt horribelt att ingen ser den, 

inflikar Rahm (tränare) (Hallandsposten 2017-11-23 Domarskandal sänkte Halmstad Hammers). 

Ett ”missat” domslut lyfts av journalisten och kompletteras av en kommentar från 

Halmstad Hammers tränare, som får påstå sig ha drabbats av det uteblivna domslutet.  

Domarna valde då att inte visa ut en Linköpingspelare, fast armen tidigare hade vart uppe, och visade i 

stället ut en Djurgårdsspelare. Domarna ändrade sig sedan ännu en gång och valde då att även skicka ut 

en Linköpingspelare till utvisningsbåset (Aftonbladet 2017-11-23 Domarna erkänner: Inte tillräckligt 

bra). 

Frekvent förekommande är beskrivningar i form av kritik mot olika matchsituationer 

och domslut.  

”Hahahaha, måste vara det sämsta domslut som någonsin tagits på Hovet. ’Oj jag gjorde fel, vi tar en av 

varje’ ”, skrev profilen Challe Berglund på Twitter (Aftonbladet 2017-11-23 Domarna erkänner: Inte 

tillräckligt bra). 

Men från sin position bakom mål såg Magnusson det som alla också såg, att Borgh crosscheckades i 

ryggen och oavsiktligt fick pucken på skridskon (Hallandsposten 2017-11-23 Domarskandal sänkte 

Halmstad Hammers). 

Stycket följs inte upp av någon kommentar från domaren (Magnusson). Medierna 

framställer domaren som en aktör som blir en syndabock i en domarskandal. Detta 

genom kritiska journalistiska beskrivningar och kritiska uttalanden från övriga aktörer. 

Temat visar att domaren är en tyst aktör i domarskandalen, vilket innebär att denne, i de 

flesta av de tolkade matchtexterna, inte kan förklara och förtydliga. Domaren är 
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domarskandalens centrala aktör men kommer, detta till trots, inte till tals. Medierna 

framställer domaren som aktör i en domarskandal genom journalisters beskrivningar, 

tränar- och spelarkommentarer men också genom uttalanden av övriga aktörer inom 

ishockeyn.   

6.1.6 Oprofessionalitetsdiskursen                                                                                 

I mediernas texter om domarskandaler i samband med ishockeymatcher får alltså 

kritken mot domaren och domslutet ta mycket plats. I de analyserade matchtexterna 

finns knappt någon kritik mot spelarnas, tränarnas eller övriga aktörers insats. Däremot 

finns det gott om kritik mot domaren, i mediernas framställning av domaren som aktör i 

de olika domarskandalerna.  

– Vi kommer väl förberedda och är med i 60 minuter, det är tråkigt att det faller på ett fel från 

domaren. Jag är helt stum. En domare i kvalserien till ettan borde ha koll på reglerna, säger 

Mjölbys tränare Marcus Schelin (Sportbladet 2018-01-23 Missen: Domaren tog fel på 

matchtiden). 

Genom uttalanden som dessa har jag kunnat urskilja ett tema som gör gällande att 

domare, i direkt anslutning till ett felfattat beslut, ses som en oseriös aktör. Domaren ges 

inte något utrymme att begå några som helst misstag.                                                

Medierna framställer, genom kritiska återgivelser och kommentarer av domare och 

domslut, domaren som en aktör som på egen hand skapar domarskandaler och således 

inte kan tas på allvar. 

– Vi kommer att överklaga. Om det inte går igenom vet jag inte vad vi gör. Vi känner en besvikelse, 

ilska och ledsamhet över domarens misstag (Sportbladet 2018-01-23 Missen: Domaren tog fel 

på matchtiden). 

Domarmisstaget som ovanstående matchtext handlar om resulterade i ett överklagande. 

De misstag från spelare, tränare, ledare och övriga aktörer som tas upp i matchtexterna 

är få och får inte samma konsekvenser, det vill säga att de inte leder till några 

överklaganden. Således går det att tolka det direkta överklagandet av domslutet som en 

brist på tillit till domaren och dennes domslut. Domaren framställs i medierna som en 

oprofessionell aktör som inte har förberett sig tillräckligt och varit bra nog under 

matchen, för att misstaget ska kunna glömmas. När medierna framställer domaren i 

samband med domarskandaler görs det i stället genom kritik mot denne och domslutet. 
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6.2 Sammanfattning kritisk diskursanalys                                                          

Genom den kritiska diskursanalysen har jag identifierat en rad diskurser gällande hur 

medierna framställer ishockeydomare som aktörer i domarskandaler. Till att börja med 

framställer medierna domaren som en syndabock i domarskandalen. Domaren gestaltas 

som en aktör som har gjort fel och begått misstag som rättfärdigare kritik från övriga 

aktörer mot domaren i medierna. Medierna uppnår detta genom melodramatiska 

journalistiska beskrivningar av domslut och kritiska kommentarer från spelare, tränare 

och övriga aktörer. I denna kritik blir domarens auktoritet central och den ifrågasätts. 

Domaren blir en aktör som efter domarskandalen ses som en maktmissbrukare i 

medierna. Medierna gestaltas domaren som en aktör som av någon, ofta oklar, 

anledning använder regelboken på felaktiga sätt i syfte att dra vinning av det. Domarens 

makt medför ansvar, vilket domaren inte tillåts att ta i mediernas matchtexter om 

domarskandaler. I stället tillåts journalister, spelare, tränare och övriga aktörer forma 

bilden av domaren som aktör och dennes domslut i medierna. Detta leder till att 

domaren framställs som en oprofessionell aktör i domarskandalen. Någon som, i dessa 

matchtexter, framställs som en aktör som har begått större misstag som får fler negativa 

konsekvenser än vad övriga aktörers misstag får.  
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7 Analys och slutsats 

I detta avslutande kapitel analyserar jag de resultat som har tagits fram. Vilken 

kunskap har förskaffats och hur kan den hjälpa till med att besvara de frågor som 

denna studie bygger på? Vilka delar av resultatet kan användas i framtida forskning?  

7.1 Återkoppling till tidigare forskning                                                       

Delar av det som jag har kommit fram till i studien om hur medierna framställer 

ishockeydomaren som aktör i en domarskandal stämmer överens med den tidigare 

forskning om representationen och gestaltningen av domaren och domaryrket, domarens 

syn på medierna och känslorna inom idrotten, som jag har presenterat tidigare i studien. 

Joly och Renaud (2015) genomförde en undersökning om hur franska fotbollsdomare 

representeras i fotbollsmagasinet France Football. Utifrån undersökningen kunde de dra 

slutsatser som att domaren är underrepresenterad i magasinet och att de gestaltningar av 

domaren som görs tenderar att vara missvisande. Precis som Joly och Renaud kunde jag 

dra slutsatsen att ishockeydomare är mycket underrepresenterade inom svensk 

sportjournalistik. Resultaten visar också att domaren gestaltas på ett kritiskt sätt.                                                                             

Joly och Renauds studie visade även att det franska fotbollsmagasin som de granskade 

enbart berör de negativa delarna av domarinsatser, detta i stället för att återge en mer 

rättvisande bild av helheten. Resultaten från min studie stämmer överens med detta och 

visar att huvudfokus läggs på domslut i allmänhet men också genom att det lyfts fram i 

negativa sammanhang då det anses ha påverkat ett matchresultat.  

Cornelius (2004) undersökte i vilken grad som domaren kan hållas ansvarig för 

omdiskuterade eller felaktiga domslut. Han kom fram till att domaren, ur ett juridiskt 

perspektiv, inte kan hållas ansvarig för feldomslut om de inte bedöms ha haft ont uppsåt 

och därmed brutit mot de rådande tävlingsbestämmelser som finns eller mot det avtal 

som det idrottsförbund som ansvarar för idrottsevenemanget har med domaren. 

Resultaten från min undersökning stämmer inte överens med det som Cornelius har 

kommit fram till. I min studie har jag nämligen kommit fram till att domaren kritiseras 

även i de fall då denne inte har brutit mot några tävlingsbestämmelser eller avtal. 
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I en studie om fotbollsdomare, hot och våld från Karlstad universitet (2001) beskriver 

Folkesson, Norlander & Nyberg hur idrotten förknippas med en rad olika företeelser 

som förkroppsligar lidelse, spänning, personlig och social identitet, traditionella ideal 

men också fusk, hat och våld. De kommer fram till slutsatser som att fotbollsdomaren 

får utså mycket kritik och sällan besvara den i det offentliga rummet. Osaklig och 

obesvarad kritik är något som fotbollsdomare får utstå i hög utsträckning (Folkesson, 

Norlander, Nyberg, 2001).   

Mitt resultat visar att även ishockeydomare som aktör i en domarskandal får utstå 

liknande kritik och sällan komma till tals i medierapporteringen. Den kritiska 

diskursanalysen visar att framställandet av ishockeydomaren som aktör i en 

domarskandal bygger på osakliga ifrågasättanden och kritiska återgivelser av domslut 

och detta utan domarkommentarer. 

Baldwin (2008) undersökte bland annat hur domarnas stress- och ångestnivåer påverkas 

av medierapporteringen om dem och deras insatser. Andra delar av undersökningen 

handlar om domarnas syn på sportjournalisternas och kommentatorernas roll. Baldwin 

ställde frågan om huruvida domarna anser att sportjournalisterna och kommentatorerna 

ska vara kritiska mot felaktiga domslut. Fler än hälften av domarna, närmare bestämt 68 

procent av dem, ansåg att sportjournalisterna är för kritiska i rapporteringen.  

I studien intervjuades också ett antal sportjournalister. När de tillfrågades om deras sätt 

att rapportera om domarinsatser på, poängterade de att ett av journalistikens 

huvudsakliga syften är att besvara frågan ”varför?”, vilket gör domare, som sällan talar 

om sina beslut efter en match, till syndabockar. På såväl läktaren som bland spelare och 

tränare samt i medierapporteringen blir det således legitimt att behandla domaren på ett 

sätt som resterande aktörer inte tillåts behandlas (Baldwin, 2008).                          

Mitt resultat visar att journalisternas beskrivningar av domslut tillsammans med spelare 

och tränares uttalanden om domaren och domsut gör domaren till en syndabock i 

domarskandalen. Syndabocken framställs och kritiseras, precis som Baldwin skriver, på 

sätt som inte görs med övriga aktörer.  

 

 



  
 

29 

7.2 Slutsats och diskussion                                                                                                       

Lull och Hinerman (1997) listar tio kriterier som utmärker en skandal. De lyfter bland 

annat fram att överträdelsen måste göras av särskilda personer som agerar på sätt som 

reflekterar och utövar deras önskan och intressen (Lull & Hinerman, 1997).                            

I matchtexterna som jag har tolkat har jag kunnat identifiera en rad diskurser gällande 

hur medierna framställer domaren som aktör i en domarskandal. Domaren identifieras 

som den bakomliggande aktör som har lagt grund till domarskandalen, detta genom sitt 

domslut. Domarskandalerna som de tolkade matchtexterna bygger på är 

medieskandaler, det vill säga berättelser som i medierna växer till omfattande skandaler. 

Medieskandaler präglas av olika textmässiga drag och kan betraktas som tillfällen för 

vädring och förhandling av åsikter om skam och skuld för vidare moraliseringsprocesser 

(Hamqvist, 2009). Hur framställer då medierna domare aktörer i domarskandaler? 

I de tolkade matchtexterna, som bygger på berättelser om olika matcher och 

domarskandaler, blir domaren en syndabock i domarskandalen. Mitt resultat visar att 

medierna i samband med domarskandaler framställer domaren som en aktör som har 

gjort fel. Enligt Thompson (2000) handlar skandaler om ageranden, händelser eller 

omständigheter. En skandal överträder särskilda värden, normer och moralkoder. Men 

skandalen bygger också att vissa ickedeltagare, det vill säga de som inte är direkt 

involverade, misstycker om agerandena eller händelsena och uttrycker sitt misstycke 

genom att offentligt fördöma dem (Thompson, 2000). Resultatet av min diskursanalys 

visar att medierna genom journalistiska beskrivningar av och kommentarer från spelare, 

tränare och övriga aktörer gällande domslut, framställer domslutet som domaren, eller 

syndabocken, har fattat, som den bakomliggande orsaken till domarskandalen. Jag 

tolkar det som att domarens fel legitimerar kritik från övriga aktörer mot domaren och 

domarinsatsen i mediernas matchtexter. Kritik som, i de matchtexter som har tolkats i 

denna studie, inte förekommer på samma hårda sätt mot övriga involverade aktörer.  

Det är genom språket som domaren framställs som en syndabock i en domarskandal i 

medierna. Språket skapar och formar verkligheten och bör inte ses som ett neutralt 

verktyg för kommunikation. Att i stället se språket som något som konstruerar vår 

sociala verklighet betyder att olika tolkningar av ett och samma objekt utgör grunden 

för vår kunskap (Bergström & Boréus, 2012). Resultatet visar att medierna framställer 

domare som aktörer i domarskandaler genom melodramatiska journalistiska 

beskrivningar och kritiska kommentarer från spelare, tränare och övriga aktörer om 
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domare och domslut. Den tolkning som jag har gjort är det medierna arbetar på just 

ovanstående sätt för att skapa ett ifrågasättande av domaren när denne framställs som en 

syndabock genom kritik mot domslutet. Två läger bildas; ett med journalister, spelare, 

tränare och andra aktörer samt ett annat med domare. Resultatet av den kritiska 

diskursanalysen visar därför tydligt att ett ”vi” mot ”de” växer fram när medierna på 

detta melodramatiska sätt framställer domaren som aktör i domarskandalen.  

Efter urskiljandet av att medierna framställer domaren som en syndabock i 

domarskandalen och genom identifierandet av att detta sker genom bland annat 

melodramatiska journalistiska beskrivningar, framkom ett nytt tema. I framställandet av 

domaren som syndabock gestaltar medierna domaren och domslutet på sätt som får 

deras fel att framstå som mer allvarliga än övriga aktörers. Enligt Lull och Hinerman 

(1997) måste individuella personer identifieras som förövare av ett agerande. 

Berättelsen om detta i medierna inspirerar till ett utbrett intresse och diskussion (Lull & 

Hinerman, 1997). Medierna identifierar domaren som förövaren av agerandet att fatta 

ett domslut som, i de tolkade matchtexterna, ses som felaktigt. Resultatet visar att 

domarmissen framställs som något som har fått negativa följder för övriga aktörer och 

kritiseras därför av såväl journalister som spelare och tränare. Domaren har mycket 

makt, vilket medför stort ansvar. Det syns tydligt i de analyserade matchtexterna att 

medierna är mycket väl medvetna om detta och därför gör domarens auktoritet till en 

central del i rapporteringen om domarskandaler och formandet av kritik mot domaren 

som aktör i domarskandalen.   

Resultatet visar att domarens makt skildras som direkt matchavgörande i matchtexterna. 

Det visar således även att när medierna framställer domaren som aktör i en 

domarskandal porträtteras denne som en maktmissbrukare. Idrotten bygger på att utse 

en vinnare och en förlorare. När förloraren förlorar framkommer ofta känslor av tomhet, 

ilska och aggression men framför allt en vilja att skylla på någon. En förlust kan alltid 

skyllas på sig själv eller någon annan. Viljan att vinna kan få såväl idrottare som 

idrottsledare och andra aktörer inom idrotten att göra vad som helst för att nå segern 

(Joly & Renaud, 2015). Medierna använder sig av idrottens känslor i de journalistiska 

beskrivningarna och låter även övriga aktörer komma till tals under dramatiska 

omständigheter i syfte att rikta kritik mot domaren. Dessa tillvägagångssätt gör det 

möjligt för medierna att framställa domaren som en aktör som medvetet fattar felaktiga 

beslut i syfte att framhäva och förhöja sig själv.  
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Domarens makt och auktoritet är alltså en central del i mediernas framställande av 

domaren som aktör i en domarskandal, vilket möjliggör kritik mot domaren som aktör i 

domarskandalen.  

 

Detta ligger bakom synliggörandet av ett nytt tema, nämligen att domaren endast i 

försvinnande få fall får komma till tals i mediernas matchtexter om domarskandaler. 

Representation kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang som det 

förekommer i. Medierna har en avgörande roll i samhället när det kommer till att 

påverka hur dessa föreställningar skapas och formas. Inte minst inom idrotten som 

tillåter nivåer av subjektivitet och känslor som i andra sammanhang inte tillåts. Idrotten 

bygger även på att vinnare och förlorare finns samt att hjältar och syndabockar kan 

lyftas fram, vilket således påverkar representationen (Nohrstedt, 2006). Faktum som att 

domaren framställs som en syndabock, kritiseras av såväl journalister som spelare och 

tränare samt att domarens makt ifrågasätts öppnar upp ett behov av domarkommentarer.  

 

De som kommenterar domaren, domslutet och domarskandalen är emellertid just 

journalister, spelare, tränare, ledare och övriga aktörer inom sporten ishockey. Domaren 

representeras av dessa aktörer i medierna. Mitt resultat visar således att medierna 

bygger sin bild av domaren som aktör i en domarskandal på just journalistiska 

beskrivningar och kommentarer från övriga aktörer, detta utan att höra domaren. Jag 

tolkar det som att det finns ett behov av domarkommentarer i sammanhang som de 

matchtexter som jag har tolkat bygger på. Detta eftersom domaren är en aktör med 

mycket makt som kritiseras i medierna, vilket ökar behovet av förklaringar och 

förtydliganden från just dessa i medierapporteringen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av mina tolkningar att domaren framställs som en 

oprofessionell aktör i medierna i samband med domarskandaler. Domaren är en aktör 

vars domslut lyfts fram som felaktiga i medierna, vilket öppnar upp för kritik mot 

domaren och domarinsatsen. Samtidigt tillåts försvinnande få domare komma till tals i 

de tolkade matchtexterna. Resultatet av mina tolkningar visar att medierna i stället låter 

övriga aktörer, som inte har gjort något som kan ses som fel i direkt anslutning till 

domarskandalen, komma till tals när medierna framställer domaren. Medierna låter 

dessa aktörer kritisera, skrika på och behandla domare på sätt som övriga aktörer inte 

behandlas på i de analyserade matchtexterna om domarskandaler. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning                                                                 

Denna studie är avgränsad till nätartiklar. Det vore därför i framtida forskning intressant 

att bredda analysen genom att undersöka etermediernas rapportering om 

ishockeydomare. En mer komparativt inriktad studie vore lämplig för att bredda 

förståelsen för hur sportjournalistiken rapporterar om och kritiserar ishockeydomare i 

samband med domarskandaler.  

Utifrån mitt resultat vore det intressant att undersöka representationen av domare inom 

andra idrotter och se om kritiken i samband med domarskandaler ser likadan ut mot 

dessa domare. Det vore också intressant att undersöka hur medierna framställer domare 

som aktörer i domarskandaler inom andra idrotter. Slutligen vore det även intressant att 

jämföra svensk sportjournalistiks gestaltningar och representationer av ishockeydomare 

som aktörer i samband med domarskandaler med andra länders.



  
 

33 
 

Referenser 

Baldwin, Christopher (2008) The ref cost us the game: The role of sport commentators 

and journalists in creating stresses on sport referees. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012). Diskursanalys. I Bergström, Göran & 

Boréus Kristina (red). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur 

Berkowitz, Dan. 2009. Journalism in the broader cultural mediascape. SAGE (10) 3: 

290-292  

Borel-Hänni, Francois (2015) Information through a lens: Media and journalists’ 

social responsibility towards French football referees. I European Journal for Sport and 

Society, 2015, Vol. 12, Issue 4.  

Coakley, Jay (2015) Sports in society - Issues and controversies. New York: McGraw- 

Hill Education. 

Cornelius, S. (2004). Liability of referees for injuries sustained by players. J. S. Afr. L., 

412. 

Dahlén, Peter (2008) Sport och medier - En introduktion. Kristiansand: Ij-forlaget.  

 

Entman, Robert M. (1993) - Toward clarification of a fractured paradigm Journal of 

Communication - Volume 43, Issue 4,pages 51–58, December 1993  

 

Fairclough, Norman (2010). Cricital Discourse Analysis. The Critical Study of 

Language. Edinburgh: Pearson Education Limited  

Foucault, M. (1971/1993). Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de 

France den 2 december 1970. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag.  

 

Fredriksson, Emelie (2015). Åtta av tio domare kränkta: ”Bedrövligt”. Aftonbladet. 

27 november.  

Folkesson, Per, Norlander, Torsten & Nyberg, Claes (2001) Hot och våld mot 

fotbollsdomare. I Svensk Idrottsforskning, 2001, Nr. 1.  

Ghersetti, Marina & Hvitfelt, Håkan (2000). Slutet på sagan. Prinsessan Dianas död 

i press, radio och TV. Rapport nr 178. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar  

Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran & Petterson, Bo (2011). God forskningssed. 

Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Bromma: CM-Gruppen AB  

Hall, Stuart (2013). Representation. Thousand Oaks: SAGE Publications. 



  
 

34 

Hamqvist, Sara (2009). Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida 

Sverige. Lund: Media-Tryck. Diss., Lunds universitet. 

Svenska ishockeyförbundets bok för domaransvariga. (den 1 mars 2018). Handbok 

för domaransvariga. Hämtat från Svenska Ishockeyförbundet:       

http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundet-

hockeydomare/dokument/daif-handboken/handbok-for-domaransvariga-i-foreningen-

131009.pdf 

Joly, Alexandre, Renaud, Jean-Nicholas (2015) Representing the Man in Black: The 

football referee in France Football magazine, 1946-91. I Sporting Traditions, 2015, Vol. 

32, Issue 2. 

Kroon Lundell, Åsa (2010). Dialogisk analys. I Mats Ekström och Larsåke Larsson 

(red). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Lindgren, Simon & Lundström, Ragnar (2010). Ideala offer, och andra: 

konstruktionen av brottsutsatta i medier. Malmö: Gleerups  

Lindgren, Simon (2009). Populärkultur - teorier, metoder och analyser. Stockholm: 

Liber AB. 

Lull, James & Hinerman, Stephen (1997). Media Scandals: Morality and Desire in 

the Popular Culture Marketplace. New York: Columbia University Press. 

McQuail, Denis (2013) Journalism and Society. London: Sage.  

Nilsson, Åsa (2010). Kvantitativ innehållsanalys. I Mats Ekström och Larsåke Larsson 

(red). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

Nohrstedt, Stig-Arne (2006). Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen. Stockholm: Fritze. 

Thompson, B. John (2000). Political Scandal: Power and Visability in the Media Age. 

Stockholm: Pagina Group AB.  

Wallin, Ulf (1998) Sporten i spalterna. Kungälv: Livréna Grafiska AB.  

Webb, Tom (2016) ‘Knight of the Whistle’: W.P. Harper and the Impact of the Media 

on an Association Football Referee. I The International Journal of the History of Sport, 

2016, Vol. 33 Issue 3.  

Weibull, Lennart (1991) Svenska journalister. Stockholm: Tiden. 

Wenneberg, Barlebo Søren (2001). Socialkonstruktivism – positioner, problem och 

perspektiv. Stockholm: Liber AB.  

Wiik, Jenny (2010). Thinkings and Doings of Gender - Gendering processes in 

Swedish television news production. Diss., Göteborgs universitet. 

 



  
 

35 

Wiik, Jenny & Löfgren Nilsson, Monica (2008).  A Gendered Dimension of 

Journalism. Professional ideas in transition. Diss., Göteborgs universitet.  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 

och metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Tidningsartiklar: 

 

Lokaltidningsartiklar: 

 

Barometern 2018-01-28 Domarna i fokus: ”Surt att det ska avgöras på det här sättet” 

http://www.barometern.se/sport/det-randiga-avgorandet-3/#&gid=1&pid=1 

 

Dalarnas Tidningar 2017-11-23 ”Det här är en domarskandal” 

http://www.dt.se/sport/det-har-ar-en-domarskandal  

 

Hallandsposten 2017-11-23 Domarskandal sänkte Halmstad Hammers 

http://www.hallandsposten.se/sport/ishockey/domarskandal-s%C3%A4nkte-halmstad-

hammers-1.281563  

 

Helsingborgs Dagblad 2018-02-01 Calle snuvades på hjälterollen 

https://www.hd.se/2014-11-18/calle-snuvades-pa-hjalterollen 

 

 

Artiklar från Sportbladet: 

 

Sportbladet 2017-11-23 Domarna erkänner: Inte tillräckligt bra 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/djurgarden/article22294447.a

b  

 

Sportbladet 2017-11-23 Missen: Domaren tog fel på matchtiden  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/2aaQR/missen-domaren-tog-fel-pa-

matchtiden 

 

Sportbladet 2018-02-02 Leksand förlorade efter matchstraffet 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/leksand/article24025345.ab  

 

Sportbladet 2018-01-27 Domarkaos i nyckelmatchen 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/aik/article18113392.

ab  

 

 

http://www.barometern.se/sport/det-randiga-avgorandet-3/#&gid=1&pid=1
http://www.dt.se/sport/det-har-ar-en-domarskandal
http://www.hallandsposten.se/sport/ishockey/domarskandal-s%C3%A4nkte-halmstad-hammers-1.281563
http://www.hallandsposten.se/sport/ishockey/domarskandal-s%C3%A4nkte-halmstad-hammers-1.281563
https://www.hd.se/2014-11-18/calle-snuvades-pa-hjalterollen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/djurgarden/article22294447.ab
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/djurgarden/article22294447.ab
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/2aaQR/missen-domaren-tog-fel-pa-matchtiden
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/2aaQR/missen-domaren-tog-fel-pa-matchtiden
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/leksand/article24025345.ab
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/aik/article18113392.ab
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/aik/article18113392.ab

	1 Inledning
	Referenser
	Bilagor

