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Syftet med denna artikel är att visa på 
tendenser och milstolpar i ishockeyfil-
mens utveckling, med fokus på NHL. 
En indelning har gjorts mellan filmer 
som glorifierar NHL å ena sidan, och 
filmer som kritiserar NHL å den andra. 
Även om få filmer ger en entydig positiv 
eller negativ bild av NHL tenderar alla 
att luta åt det ena eller det andra hållet, 
varvid en positiv skildring följaktligen 
sker med vissa förbehåll, medan en ne-
gativ porträttering i regel också fångar 
upp något som är positivt och hoppin-
givande. 
 Framställningen är kronologiskt upp-
lagd i syfte att blottlägga det dialektiska 
förhållandet mellan ishockeyfilm som 
cineastisk genre och NHL:s historiska 
utveckling och position på den transna-
tionella sportvarumarkanden. 
 Teoretiskt tar artikeln sitt avstamp i 
medieforskaren Iri Cermaks mångfacet-
terade analys av ishockeyfilmer, inne-
bärande ett fokus på analyskategorierna 
”nationalism”, ”identitet” och ”maskuli-
nitet”, samt en schematisk indelning av 
ishockeyfilmerna i tre huvudtyper (eng-
elsk-kanadensiska, fransk-kanadensiska 

och amerikanska ”Hollywood”-filmer), 
vilka alla har sin egen specifika historia 
och sociokulturella bas. 
 Diskussionen ger bland annat vid 
handen att det i kanadensiska ishock-
eyfilmer finns en påtaglig vilja att dels 
förankra ishockeysporten i en nationell 
kulturtradition, dels att medla mellan 
fransk-kanadensiska och engelsk-kana-
densiska nationella identifikationspro-
jekt. Därtill understryks att ishockeyns 
våldstendenser problematiseras av ame-
rikansk film, framför allt under 1970-ta-
let, men från 1980-talet och framåt tycks 
bilden av ishockey och NHL bli mer af-
firmativ, mer anpassad till ett inhemskt 
kundunderlag i USA.
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National Hockey League är den översta ligan i det nordamerikanska 
ishockeysystemet. Här spelar de allra bästa och konkurrensen är 
stenhård, vilket förstås skapar en hög kvalitet. NHL är därför värl-

dens mest ansedda ishockeyliga. Samt inte minst den mest lukrativa, med 
de högsta spelarlönerna. 
 Till följd av den mediala utvecklingen av kabel- och satellit-TV och andra 
digitala medier kan vi numera också se närmast hur många NHL-matcher vi 
vill, genom att abonnera på olika TV-kanaler, och även se olika matchsek-
venser som lagts ut på nätet. Denna utveckling har medfört att NHL, i likhet 
med mycket annan kommersiell elitidrott med global attraktionskraft, har 
blivit alltmer pengastinn och glamourös, I dag kan vi också läsa om NHL-
spelare inte bara i pressens sportsidor utan även på nöjes- och skvallersidor, 
om när stjärnspelarna går på premiärer, gifter sig och skiljer sig etcetera. 
NHL-spelare förekommer också rikligt i olika mans- och modemagasin, i 
reklamkampanjer, med mera.
 Olika medier bidrar alltså i högsta grad till att popularisera NHL-ishock-
eyn och dess spelare. Men det förs förstås också fram kritik av olika slag 
mot NHL. I och med att NHL har blivit alltmer kapitalintensiv och utökat 
och breddat sin lansering globalt, så har ligan till viss del blivit mer familje-
anpassad och inte fullt så våldsam som på exempelvis 1970-talet, även om 
slagsmål och andra fysiska våldsamheter förstås fortfarande förekommer, 
vilket föder kritik. Exempelvis hade New York Times den 13 november en 
artikel om hur de vanligt förekommande hjärnskakningarna och dess skade-
verkningar tystas ner i ishockeyns Hall of Fame. I artikel i GP den 6 novem-
ber kunde man läsa om att NHL-spelaren Derek Boogaards pappa är kritisk 
mot slagsmålen i NHL, som han menar tog hans sons liv. För sina höga lö-
ner, och för att upprätthålla den ideala bilden av tuff och hård maskulinitet, 
får alltså spelarna många gånger betala med sin hälsa: de måste spela trots 
skador och de får inte ”vika ner sig” under matcherna. De måste visa att de 
är riktiga ”krigare” – en ofta brukad metafor i sportjournalistiken – som till 
varje pris ställer upp för sitt lag och i förlängningen lagets ägare, som förstås 
har sina vinstintressen att tillgodose.
 En av de medieformer i vilken NHL skildrats på olika sätt genom åren, är 
spelfilm. Dessa filmer, gjorda för visning på biograf eller på TV, har därmed 
bidragit till att upplysa om, popularisera och forma den offentliga bilden av 
NHL.
 Syftet med denna artikel är att visa på några tendenser och milstolpar i 
ishockeyfilmens utveckling, med NHL i primärt fokus. En grov och huvud-
saklig indelning har gjorts mellan filmer som glorifierar NHL, och filmer 
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som kritiserar NHL. Få filmer ger en entydigt positiv eller negativ bild av 
NHL, det handlar allt som oftast om att filmen lutar åt det ena eller andra 
hållet, så att en positiv skildring sker med vissa förbehåll, eller att en negativ 
skildring också lägger in något som är positivt och ger hopp. 
 Nästa val blir om framställningen skall vara kronologisk eller tematiskt 
upplagd, alltså om den ska börja i dåtid och följa filmernas utveckling framåt 
i tiden, eller om först de negativa och sedan de positiva skildringarna (eller 
vice versa) av NHL ska behandlas. Mitt val har fallit på en mer eller mindre 
rak, kronologisk framställning av alla filmer som behandlas, eftersom synen 
på NHL i film inte bara utvecklas dialektiskt i förhållande till NHL, utan 
också i förhållande till andra filmer och till utvecklingen av NHL, ishockey-
sporten generellt, hela sportnöjesmarknaden och samhället i stort. 
 En guldgruva och ett givet standardverk om ishockeyfilmer är den ny-
ligen utgivna boken The Cinema of Hockey. Four Decades of the Game 
on Screen (2017) av Iri Cermak, recenserad på idrottsforum.org av Tobias 
Stark. Centrala, analytiska kategorier i Cermaks bok är nationalism, identi-
tet och maskulinitet. Dessa och andra entiteter kopplas på olika sätt ihop i 
ishockeyfilmer, vilka Cermak delar in i tre huvudgrupper: 

•	 Engelsk-kanadensiska, 
•	 Fransk-kanadensiska samt 
•	 Amerikanska ”Hollywood”-filmer. 

Ishockeyfilmerna som kommer ur dessa tre läger har på många sätt sin egen 
historia och sociokulturella bas. Engelsk-kanadensiska ishockeyfilmer för-
söker ofta särskilja sig från Hollywood-filmens värderingar, hjältemyter och 
stereotyper, och är mer ”högkulturellt” orienterade och kritiska till våldet 
och hjältedyrkan inom ishockeyn, som hänförs till NHL:s jakt på nya pu-
blikmarknader i USA, med dess förmenta sug efter grova, råa och brutala 
upptåg och spektakel. I Engelsk-kanadensiska ishockeyfilmer premieras, 
generellt, istället skicklighet och artisteri på isen.1 Fransk-kanadensiska fil-
mer tenderar att vara mer folkligt orienterade och mer positivt inställda till 
traditionell, hård och oöm maskulinitet som representativ för det gamla, ur-
sprungliga nybyggar-Kanada (innan engelsmännen tog över ledningen från 
fransmännen). Hollywood-filmerna knyter i sin tur ofta an till amerikanska 
myter och ideal som ”den amerikanska drömmen” om succé och socialt 
uppåtstigande efter hård kamp på och utanför ishockeyrinken.

1 Cermak 2017:9, 18–19, 26–27.
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Slap Shot (1977) och 1970-talets 
ishockeykritiska filmer

Ishockeysporten har förstås alltid varit intimt förbunden med maskulina 
ideal som vitalitet, fysisk kraft, stridsvilja och mod. I populär ”Hollywood”-
form kommer det fram i succéfilmen Love Story (1970), i regi av Arthur 
Hiller, och med Ali MacGraw, Ryan O’Neal, John Marley och Ray Milland 
i huvudrollerna. Filmen handlar inte primärt om ishockey eller NHL, men 
filmens hjälte, överklassynglingen Oliver (Ryan O’Neal) är en dedikerad 
ishockeyspelare i sitt universitetslag, vilket hans stränga far, Olver Barret 
III (Ray Milland) inte gillar. Fadern tycker att ishockeyn är både vulgär och 
alltför tids- och energikrävande för hans son Oliver. I amerikansk 1960- och 
1970-talsfilm finns ofta en tematisering, i mer eller mindre populär form, av 
tidens stridshärdar gällande rättigheter beroende på köns-, ras- och klasstill-
hörighet. I Love Story blir ishockeysporten på många sätt, i tidens anda, en 
klassmarkör: den radikale överklassonen som, underförstått solidariskt, lie-
rar sig med arbetarklassen och dess intressen. Detta understryks av att hans 
stora kärlek och universitetskamrat Jenny (Ali MacGraw) tillhör en lägre 
samhällsklass, och därför inte heller hon gillas speciellt mycket av Olivers 
far till en början.
 Annars var, som Tobias Stark (2017) framhållit, livet som nordameri-
kanskt ishockeyproffs under lång tid, åtminstone fram till och med 1970-ta-
let, hårt och långt från dagens glamour: arbetstillfällena var få och anställ-
ningstryggheten minimal, även efter NHL:s expansion från sex till tolv lag 
1967, eftersom det fortfarande i bästa fall var runt 400 spelare per säsong 
som fick ikläda sig NHL-tröjor. ”De som lyckades ta plats i NHL-lagen 
levde dessutom med den ständiga vetskapen att de när som helst kunde för-
lora sitt jobb till någon annan”, skriver Stark och fortsätter:

Klubbarna var inte sena med att utnyttja spelarnas utsatta position, ge-
nom att pressa ner deras löner och hålla dem i schack utanför rinken så 
att de inte skulle utmanade den gällande maktordningen. Detroit Red 
Wings legendariske general manager, Jack Adams, bar till exempel all-
tid omkring på ett antal enkla biljetter med destination till någon håla 
i den nordamerikanska obygden, där klubben härbärgerade ett farmar-
lag. Dessa biljetter kunde han sedan plötsligt plocka fram till och ge 
till spelare som misshagat honom.2

2 Stark 2017.
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Klimatet i de nordamerikanska proffsligorna var alltså väldigt hårt, och inte 
minst den ishockey som spelades i North American Hockey League och 
andra, liknande farmarligor under 1960- och 1970-talet var mycket brutala. 
Ledande råskinnslag i NHL var Boston Bruins och Philadelphia Flyers, som 
bokstavligen slagit sig fram till toppen av NHL, med följd att många norda-
merikanska ishockeylag började anamma deras tuffa spelstil. ”I farmarli-
gorna, där spelarna tyckte sig ha allt att vinna och inget att förlora, blev 
våldsamheterna som mest utstuderade”, skriver Stark.
 Dessa förhållanden slår på olika sätt också igenom och tematiseras i 
1970-talets ishockeyfilmer. Två anglo-kanadensiska filmer kan lyftas fram 
här, Face Off (1971) och Paperback Hero (1973). I båda filmerna finns en 
huvudperson som inte når sina mål som ishockeyspelare. 
 Face Off skildrar en kärlekshistoria mellan en professionell ishockeyspe-
lare i Toronto Maple Leafs, Billy Duke (Art Hindle) och en hippiesångerska, 
Sherry Nelson (Trudy Young). Deras relation är tumultartad eftersom båda 
försöker komma underfund med skillnader i karriär och livsstil dem emel-
lan. I tidens anda genomsyras filmen av en kritik av kapitalism, och av NHL 
som en del av det inhumana kapitalistiska systemet. Billy spelar hårt och 
brutalt som det krävs av honom, han råkar också själv ut för en hjärnskak-
ning, men överträder en gräns och attackerar en domare, med avstängning 
som följd, just när laget behöver två vinster till för att nå slutspelet. Samma 
tränare som hyllat Billys aggressivitet på isen tar nu avstånd från honom. 
Billy är också en jägare med rötter i en traditionell landsby och ramas in i en 
arketypisk kanadensisk ikonografi med storslagen natur som utgör grunden 
för en idealiserad nationell maskulinitet – stoisk och självständig – sprungen 
ur dessa förhållanden. Genom sin framfart på isen blir han nu själv ett jagat 
villebråd i den skrupelfria ishockeybranschen. Billy blir här en symbol både 
för de negativa följderna av ökade amerikanska intressen i NHL efter expan-
sionen 1967 – i sig ett uttryck för USA:s ökade ekonomiska och politiska 
dominans i förhållande till Kanada – med större cynism och ökat våld i den 
kanadensiska hockeyn som resultat.3 Det hela är dock inte entydigt. Billy 
är en extrem individualist och rebell och här finns en koppling till Sherrys 
förankring i den antikapitalistiska motkulturen. Billy kan i slutändan dock 
inte vinna över en apparat som NHL, och efter att Sherry dött i bilolycka – 
som vore det ett offer som måste till – är han åter på isen, som en kugge i 
maskineriet, i ishockeyskådespelet.
 Paperback Hero är historien om Rick Dylan som spelar i ett småstadslag 
i Delisle, Saskatchewan, och drömmer om att nå NHL. I rollen som Rick ser 

3 Cermak 2017:81.
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vi Keir Dullea som spelade huvudrollen i Stanley Kubricks 2001: A Space 
Odyssey (1968). Rick lever ett kanadensiskt prärieliv, är ”kung” i sin lilla 
stad och går omkring med NHL-tröja för att visa sina ambitioner och ideal. 
Han är en kämpe, en drinkare och kvinnojägare som inte gärna följer gängse 
regler. Rick tror att han är ”större än livet” och lever sitt liv i en fantasi, som 
vore han mytisk hjälte i en billig pocketbok (”paperback-hero)”, eller she-
riffen i amerikanska TV-serien Gunsmoke. Det går dock inte som han tänkt 
sig: Ricks lag läggs ner, hans liv faller samman, han förlorar sitt grepp om 
verkligheten och går oundvikligen mot sin undergång. 
 Denna kritik av 1970-talets våldsishockey når sin kommersiella höjd-
punkt med komiska klassikern Slap Shot (1977), en amerikansk populärfilm 
som handlar om ett litet ishockeylag från den slitna industribyn Charlestown 
i USA. Lagets spelande tränare, Reggie Dunlop, spelad av Paul Newman, 
har för länge sedan insett sina begränsningar både som spelare och tränare, 
och kan bara konstatera att hans lag, The Charlestown Chiefs, är i färd med 
att göra en dålig säsong. 
 Når Dunlop hör ryktet om att laget kan säljas till solfyllda Florida gör 
han och resten av laget sitt yttersta för att höja spelnivån. Dunlop finner 
en framgångsformel i ökat våld och fula knep under matcherna, väl under-
stödd av lagets nya, slagsmålsglada trio Hanson Brothers. Laget gör plöts-
ligt succé och hemmapubliken jublar. Till slut läggs dock laget ner av den 
cyniska ägaren, en välbeställd kvinna, och spelarna skingras för vinden. Fil-
men utspelar sig alltså inte i NHL-miljö, men kan ses som en karikatyr av 
den nordatlantiska hockeyn kring mitten av 1970-talet. (Slap Shot fick två 
uppföljare, dock inte lika framgångsrika, 2002 och 2008; intressanta som 
tecken i tiden är de, emellertid, i det att de försöker återupprätta ”gammal 
god” anti-Disney-ishockey och kultfigurerna The Hansson Brothers.)
 Inte i någon av dessa tre filmer finns alltså någon klassisk hjältefigur, utan 
de är endera tragiska hjältar (Face Off, Paperback Hero) eller anti-hjältar 
(Slap Shot)
 Dock gjordes under denna tid även andra, mer barn- och ungdomsinrik-
tade hjältehistorier, som Quebec-nationalistiska The Mystery of the Million 
Dollar Hockey Puck (1975), producerad av Canadian Broadcasting Cor-
poration (CBC).4 Filmen ger uttryck åt en frankofon kärlek till klassiska 
NHL-laget Montreal Canadiens, medlem av NHL från starten 1917, och 
handlar om ett par barn som avslöjar en liga som smugglar diamanter, i det 
här fallet i en ishockeypuck som ligan, symboliskt nog, ska försöka ta med 
sig till USA. Barnens lyckas få tag på pucken, men när de kryper i taket på 

4 Cermak 2017:22, 133–138.
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Montreal Forum, råkar en av dem tappa pucken på isen, så att lagen för en 
stund spelar med den, vilket förstås förhöjer spänningen. I filmen medver-
kar Montreal Canadians-laget, som förstås vinner matchen och sedan tar 
emot barnen i sitt omklädningsrum och hyllar deras rättrådiga ingripande. 
Medverkar gör även Danny Gallivan, legendarisk matchkommentator under 
30 år i Hockey Night in Canada innan han gick i pension efter säsongen 
1983/84. Gallivan är den ende i filmen som redan från början tror på bar-
nens historia, vilket passar bra med tanke på att han är van att bedöma och 
analysera rättvisor och orättvisor på isen, att han är ett sanningsvittne och 
en trygg, nationell ikon och fadersfigur som besitter vad man skulle kunna 
kalla för ett stort moraliskt kapital. Eftersom våra små hjältar kommer från 
ett barnhem, är utan familj, inlemmas de här i en större, identitetsbekräftan-
de gemenskap kring Montreal Canadians och en övergripande, kanadensisk 
Quebec-nationalism, alltså en frankofont (fransktalande, franskspråkig), 
mer än anglo-kanadensiskt, präglad nationalism.

Konservativ reaktion: 1980-talet

Med ingången till 1980-talet kom en generell konservativ reaktion inom 
både politiken och filmen på det radikala 1970-talet.5 Under 1980-talet åter-
uppstår de klassiska filmhjältarna på bred front, som i Indiana Jones-, First 
Blood/Rambo- och Terminator-filmerna, Die Hard (1988) m.fl.6 Det vore 
konstigt om detta inte också slog igenom i ishockeyfilmerna, vilket det ock-
så gjorde i bland annat Youngblood (1986).7

 Youngblood handlar om 17-årige bondsonen Dean Youngblood, spelad av 
Rob Lowe, som har åkt ifrån i stort sett alla konkurrenter på isen sedan han 
var sex år gammal. Nu har han siktet inställt mot NHL. Vägen dit är emel-
lertid lång och svår. Han blir istället erbjuden att provspela för The Hamilton 
Mustangs, en ”minor league”-klubb i Kanada, nära den amerikanska grän-
sen där han bor – detta är en Hollywood-film, med en amerikansk hjälte. 
Deans pappa är skeptisk till det hela, men Dean väljer att ta chansen. Dean 
imponerar trots att han är liten till växten, och spelar till sig en plats i laget. 
En annan ”tryout”-spelare, den mer osympatiske Racki, blir därmed vrakad, 
och svär att hämnas. 

5 Dahlén 2008:133.
6 Se Jeffords 1994, som dock inte nämner 1980-talssportfilmen Youngblood.
7 Om Youngblood och andra sportfilmer, se Edgington m.fl. 2011 + Cermak 2017.
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 Dean Youngblood (ett namn som signalerar att han är ung, tilltagsam och 
stridslysten) förälskar sig tidigt i tränarens dotter Jessie, vilket inte gillas 
av hennes pappa, som straffar Dean genom att ge honom mindre speltid. 
Därmed har Dean ännu en motståndare att övervinna på sin heroiska bana. 
Dean Youngblood utvecklar istället en nära vänskap med klubbens stora 
stjärna Derek Sutton, spelad av en annan uppåtgående filmsnygging, Patrick 
Swayze (en bra skådespelare, make no mistake), och tillsammans pratar de 
mycket om drömmen att bli upptäckt av en proffsklubb. I slutspelet mot 
ärkerivalen The Thunder Bay Bombers möter Dean Youngblood otäckingen 
Racki igen. Trots seger i första matchen ändar det i en tragedi: Racki tacklar 
Sutton så styggt att dennes ishockeykarriär troligen är över. Dean tar detta 
hårt: han mister spelglädjen och vänder tillbaka till gården hemma i USA. 
Där inser han efter ett tag att han vill tillbaka på isen och hämnas sin vän 
Derek Sutton. Med hjälp från sin storebror Kelly tränar Dean upp sig fy-
siskt, så att han kan slå tillbaka mot Racki. Dean återvänder således till laget 
och den avgörande slutspelsmatchen mot Thunder Bay, som han avgör med 
ett straffslag. Samt slår ner Racki med en rak höger. På läktaren sitter far, 
storebror och Jessie och jublar. Dean är av rätta virket, som ishockeyspelare 
och som man, är budskapet.
 Dean Youngblood är med andra ord en klassisk hjältefigur, vars kamp och 
hinder på vägen mot framgång och succé följer ett arketypiskt mönster, med 
ett antal hinder som han som Hjälte måste övervinna på sin resa mot fram-
gång, bekräftelse och att, symboliskt eller konkret, ha räddat sitt samhälle, 
sin grupp, sitt ”community”.8 Filmen kan också ses som ett tecken på att 
ishockeysporten här, vid mitten av 1980-talet, erövrat ett bättre anseende i 
offentligheten, i takt med NHL:s expansion, kommersialisering och genom-
slag i populärkulturen.
 Detta innebar dock inte att kritiska skildringar på film av ishockeyns 
värld försvann. I den kanadensiska TV-filmen The Last Season från samma 
år, 1986, och presenterad som en fiktiv TV-dokumentär, får vi följa Felix 
Batterinski (Booth Savage), härstammande från en familj av polska invand-
rare och med tolv säsonger i NHL bakom sig, där han vann två Stanley Cup 
(ligasegrar) med Philadelphia Flyers. Filmen skildrar hans väg från ostabil 
juniorspelare på landsbygden i Pomerania, Ontario, till ett jobb som spe-
lande tränare för ett elitlag i Finland efter spelarkarriären. I Finland fortsät-
ter Batterinski sin jakt på succé till varje pris, men hans krav på ohämmad 
fysisk och aggressiv spelstil som den i NHL och Philadelphia Flyers krockar 

8 Om filmdramaturgi och Hjältens arketypiska resa, se utmärkta Vogler 2007.
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med den finländska ishockeykulturen. Batterinski jagas också av inre demo-
ner och till slut rasar allt ihop för honom, han tar sitt liv.

Disney intar scenen: The Mighty Ducks (1992)

År 1988 ägde en viktig händelse rum i NHL:s historia, då kanadensiska stor-
stjärnan Wayne Gretzky såldes från Edmonton Oilers till Los Angels Kings. 
Detta gav ishockeyn större publikintresse, marknadsvärde och idrottslig le-
gitimitet i USA. Gretzkys nya förankring i Kalifornien var en del av NHL:s 
expansion, och bidrog starkt till att popularisera ishockeysporten i USA, 
inte minst på den amerikanska västkusten.
 Ett annat, viktigt led i NHL:s fortsatta expansion och kommersialisering 
var Disney-koncernens beslut att etablera sig inom ishockeysporten.9 Detta 
ska ses i ljuset av att NHL, liksom mycken annan sport, under 1990-ta-
let i allt högre grad blev en del av den nya, globaliserade sportmarknaden. 
Storföretagens expansionsmöjligheter och sökandet efter stordriftsfördelar 
genom olika former av branschmässiga sammanslagningar och korsägande 
underlättades av nya lagar i USA som tog bort hinder för uppköp mellan fö-
retag och affärsgrenar. Det ledde bland annat till en serie sammanslagningar 
mellan nöjeskonglomerat som Disney och stora bolag inom sporten, som 
NHL. 
 För att i högre grad fånga de stora mediekonglomeratens intresse för 
sport uppvaktade NHL jättarna i den nya, intermediala kommunikations-
industrin: Michael Eisners Disney, Wayne Huizengas Blockbuster Video 
och Ted Leonsis’ AOL (America Online). Här visade sig NHL:s partnerskap 
med Disneys vara det mest givande och lönsamma. Disney hade för egen 
del ett stort ekonomiskt intresse av att expandera på sportmarknaden för att 
därigenom kunna saluföra sina olika produkter på tvärs av olika branscher 
och medier, alltså skapa så kallade synergieffekter.10

 Som ett kommersiellt, strategiskt led i sin etablering på den transatlan-
tiska ishockeymarknaden producerade Disney en barnvänlig ishockeyfilm, 
The Mighty Ducks (1992). Den handlar om en ung, självupptagen och cy-
niskt karriärorienterad försvarsadvokat, Gordon Bombay (Emilio Estevez), 
som gör en olaglighet och som straff får samhällstjänst, bestående av att 
träna ett lokalt pojkhockeylag, med det fantasilöst administrativa namnet 
District 5, bestående av ett gäng komiskt missanpassade nördar. Gordon har 

9 Se Cermak 2017 + Crosson 2013:163.
10 Se Dahlén 2008, kap 1: s. 33–61.
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själv tunga minnen från sin barndom, då han som en talangfull pojkspelare 
bommade ett avgörande straffslag, vilket medförde att hans lag förlorade 
slutspelsfinalen – och att han blev utstött av lagets alltför stränge och okäns-
lige tränare Jack Reilly. 
 Gordon är till en början mycket ovillig att ta på sig den tilldelade tränar-
sysslan, och är vid ett tillfälle nära att ge upp. Pojkarna i laget är också skep-
tisk till att ha den arrogante Gordon som sin tränare. Givetvis kan det sedan 
bara gå uppåt och framåt och mot succé eftersom det är en Disney-film. 
Tilliten mellan Gordon och laget stärks när de väl lär känna och börja kämpa 
för varandra, och Gordon börjar utföra tränaruppdraget med ökande enga-
gemang. Han skaffar laget en sponsor och döper dem till det mer maskulint 
mäktiga och identitetsskapande ”Mighty Ducks”.11 Lagets prestationer blir 
stadigt bättre och leder till mästerskapsfinal mot laget som Gordon spelade 
final mot som pojke. På motståndarlagets bänk möter Gordon sin arvfiende 
i form av tränare Reilly, som en gång i tiden hånade Gordon för hans högst 
mänskliga misstag. Tid för revansch, med andra ord: hämndens timme är 
slagen. Mighty Ducks vinner, mot alla odds förstås, genom att lagets mest 
framträdande spelare gör mål på straffslag precis före slutsignalen.
 Mighty Ducks blev en rungande kassasuccé, med (då) 51 miljoner dol-
lar i intäkter och många miljoner mer i video- och utlandsförsäljning samt 
försäljning av olika kringprodukter. Sedermera kom DVD-formatet vilket 
ökade försäljning och intäkter några varv till. Även de likaledes familje-
anpassade uppföljarna, The Mighty Ducks; D2 (1994) och Mighty Ducks; 
D3 (1996) blev stora kassaframgångar. I The Mighty Ducks; D2 möter de 
föredömligt offensiva och moraliskt rättrådiga ungdomsankorna, nu repre-
senterande USA:s ungdomslandslag, det ryska landslaget, varigenom de 
uttryckligen upprepar ”The Miracle on Ice” som USA:s åstadkom vid OS 
1980. Denna ihopkoppling av varumärket Disney, amerikansk patriotism 
och föredömligt ishockeyuppträdande förstärks av att Wayne Gretzky med-
verkar i filmen som sig själv, genom att besöka laget i omklädningsrummet 
och önska dem lycka till. 
 Samtalen mellan Disney och NHL började tidigt 1992 och kulminerade i 
ett gemensamt tillkännagivande i december samma år att Disney, som ett led 
i sin och NHL:s gemensamma marknadsoffensiv, startade ett nytt NHL-lag 
inför säsongen 1992/93: The Mighty Ducks of Anaheim. Detta skedde två 
månader efter premiären av filmen Mighty Ducks, vilket, givetvis, inte var 
någon tillfällighet. Att fotbollens TV-baserade, hyperkommersiella Premier 

11 Se Dahlén 2008:468–470 om lagnamnens könsbestämda taxonomier.
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League grundades vid ungefär samma tid, den 20 februari 1992, som FA 
Premier League, gör dialektiken i sportmarknadens utveckling uppenbar.
 Disneys långa, djupgående kopplingar och associationer till amerikanska 
kulturkoder ökade den kanadensiska oron över att marginaliseras i förhål-
lande till amerikanska intressen – en oro som redan fanns där när Kanadas 
nationalskatt Wayne Gretzky, som nämnts, 1988 såldes av Edmonton Oilers 
till Los Angeles Kings. Den populäre Gretzky gav, som tänkt, hockeyn stör-
re trovärdighet och exponering i USA, samtidigt som han med sin elegans 
och spelskicklighet förbättrade spelets rykte som schemalagt råkurr. Med 
Gretzky och därefter Disneys medverkan skulle ishockeyn göras mer aptit-
lig och familjevänlig för en amerikansk publik.
 Kanadensarnas rädsla för att marginaliseras och förlora ”sin” ishockey 
till USA späddes på av att CBC fick det svårt att säkra ett kontinuerligt flöde 
av matcher att sända i sitt legendariska TV-program Hockey Night i Kanada 
– som började som radioprogram 1931 och debuterade som TV-program 
1952 – på grund av att NHL nu prioriterade de amerikanska TV-nätverken 
och deras större kundunderlag. För Kanada stod alltså stora kulturella och 
ekonomiska värden på spel. År 1993 köpte också amerikanska Nike, sym-
boliskt nog, upp den kanadensiska ishockeyutrustningstillverkaren Canstar.

NHL-konflikten som tema i film 1995: 
Net Worth och Sudden Death

Strax efter Disneys inträde på NHL-scenen runt 1992–1993 – som natur-
ligtvis föregicks av lång planering från företagets sida – och den tilltagande 
globaliseringen och kommersialiseringen av hela ligan och dess kringverk-
samheter, som tröjförsäljning, turistarrangemang och mycket annat, uppstod 
en friktion mellan ägarintressen och spelarintressen om hur de allt större 
pengarna skulle fördelas. Denna ekonomiska och ideologiska kamp kom 
också att tematiseras på film, med olika vinklingar. Exempel på det är två 
tämligen skilda filmer från 1995, kanadensiska Net Worth (regi Jerry Cic-
coritti) respektive amerikanska Sudden Death (på norska Sudden Death 
– Terror på overtid, regi Peter Hyams). Produktionen av dessa två filmer 
sammanföll med ett hot från NHL:s ägarintressen, i samband med löneför-
handlingarna, om att förkorta säsongen 1994–1995, vilket förstås minskade 
spelarnas intäkter.
 Net Worth handlar om ishockeyspelaren Ted Lindsays kamp på 1950-talet 
för en spelarfackförening och bättre pensionsvillkor för spelarna i NHL och 
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sitt lag Detroit Red Wings. Filmen är producerad av kanadensiska CBC:s 
filmdivision och baserad på en dokumentärbok från 1991, Net Worth: Ex-
ploding Myths of Pro Hockey, av David Cruise och Alison Griffiths. I fik-
tionaliserad form synar filmen – som har formen av ett docudrama – den 
roll som ägare och managers spelade för att beröva spelarna pensioner och 
anställningstrygghet under den tidiga eran då NHL bestod av bara sex lag 
(vilket ändrades med utökningen till tolv lag 1967). I fokus står alltså De-
troit Red Wings-stjärnan Ted Lindsays (Aidan Devine) ansträngningar för 
att 1956–1957 organisera en Players Association, och det brutala motstånd 
han mötte från framför allt Detroit Red Wings general manager Jack Adams 
(Al Waxman), Toronto Leafs ägare Conn Smythe (Robin Gammell), liga-
president Clarence Campbell (Michael J. Reynolds) och storägare James 
Norris (Richard Donat) som genom intressen i fyra av sex lag – New York 
Rangers, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings och Boston Bruins – ef-
fektivt kontrollerade ligan sedan början av 1940-talet.
 Trots det stora motståndet lyckas Lindsay få tillräckligt med signaturer 
från andra spelare för att bilda en första fackförening, NHLPA (National 
Hockey League Players Association). Till slut knäcks de dock av ägarsidan, 
som bryter sönder organisationen genom att sälja de involverade spelarna 
till andra NHL-lag och till lag i mindre ligor. Allt detta skildras i filmen Net 
Worth, på ett dramatiserat sätt, givetvis.
 Net Worth kan alltså, med sin handling förlagd till 1950-talet, ses som en 
tydlig, allegorisk kommentar till den konflikt mellan ägare och spelare som 
tornade upp sig vid mitten av 1990-talet. Samtidigt visar filmen, indirekt, 
att mycket också har förbättrats genom åren. Så livegna, och så lågavlö-
nade, som spelarna var på 1950-talet är de trots allt inte idag. Annat kvarstår, 
emellertid, som kraven att spela hårt och att vara beredd att offra sin kropp 
och sin hälsa för laget och sin lön, alltså för dess ägare, som det ges flera 
exempel på i Net Worth. Frågan är hur många miljoner kronor det ska vara 
värt. Net Worth finns tillgänglig på YouTube, uppdelad.
 Universal Studios ”blockbuster” (dvs. påkostad, spektakulär och pu-
blikfriande populärfilm) Sudden Death, producerad av Pittsburgh Penguins 
delägare Howard Baldwin och med manus av hans fru Karen Elise Baldwin, 
tar i allegorisk form ägarnas parti i NHL-konflikten i sitt sätt att tematisera 
tidens oro över de kommersiella krafternas girighet. Detta genom ett drama 
om terrorister som tar ishockeyns alla intressenter som gisslan: VIP-folk, 
spelare och fans. I denna berättelse med NHL-hockey som bakgrund, går 
actionskådepelaren Jean-Claude Van Dammes kanadensiskfödde rollfigur 
Darren McCord till brandskyddstjänst i Pittsburghs Civic Arena, där han 
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hamnar i en terroristfälla, arrangerad av Secret Service-agenten Joshua Foss 
(Powers Boothe) och som hotar McCords barn, USA:s vice president och 
de 17 000 som på plats i arenan ser på den sjunde matchen i Stanley Cup-
finalen mellan Pittsburg Penguins och Chicago Blackhawks.
 Foss placerar ut sprängämnen i hela ishockeyarenan och tar alla i ägarens 
VIP-box som gisslan. Han kräver sedan en överföring på över 1 miljard dol-
lar från amerikanska statskassan till sina bankkonton efter var och en av de 
tre perioderna i matchen. Bland gisslan finns McCords unga dotter Emily 
(Whittni Wright), vilket tvingar den förre brandmannen McCord – som, sur-
prise, surprise, även visar sig ha ett förflutet som professionell ishockeymål-
vakt i Kanada – att ensamt ta sig an Foss’s skurkgäng, oskadliggöra varje 
bomb i byggnaden, och som slutkläm förinta terroristerna. 
 Sudden Death etablerar därmed McCord som en kärv men trygg och 
godhjärtad manlig man med hög integritet; som en klassisk, beslutsam ar-
betarklasshjälte vilken bekämpar terroristernas styrkor och deras angrepp 
på ishockeyförsamlingen. En ideologisk poäng i berättelsen är givetvis att 
terroristerna är kommersiella på ett regelvidrigt sätt, minst sagt. I ljuset av 
detta framstår ishockeylagens ägare närmast som förebilder, eller i alla fall 
som lagliga och legitima i kommersiellt hänseende.
 I den inledande scenen i omklädningsrummet ses också NHL-stjärnan 
Luc Robitaille i en liten ”cameo”-roll: Robitaille hade spelat med Los Ang-
eles Kings sedan 1986 och blev såld till Pittsburg Penguins i juli 1994, vilket 
förklarar hans kommersiella värde för filmen. Skapandet av soliga Kalifor-
nien-baserade Los Angeles Kings var ett led i breddandet, expansionen av 
ishockeymarknaden i USA och genomfördes i juni 1967 efter att Jack Kent 
Cooke tilldelades en NHL -”franchise” – alltså rätten att bedriva ett NHL-
lag ungefär som att äga en restaurang i McDonalds-kedjan – för Los Ang-
eles den 9 februari 1966; Los Angeles Kings blev därmed ett av de sex nya 
lag som började spela som en del av NHL-utvidgningen från 1967. 
 I nämnda scen ser vi Robitaille ordna med sin utrustning och säga några 
ord, där hans förment kanadensiska kynne visar sig, som en litet mer vårds-
lös kontrast till de amerikanska hjältarna: Luc deklarerar självsäkert att hans 
lag kommer att utplåna motståndaren. McCord, som också är där, med sin 
son, vänder sig mot det ohyfsade språkbruket och förklarar för sonen att Luc 
bara är så dedikerat inriktad på att vinna och räknar med en seger. Med det 
kan filmmakarna både äta kakan och ha den kvar: visa på vilken härlig och 
laglojal kämpe Robitaille är för Pittsburg Penguins, samtidigt som det un-
derstryks att man måste tänka på hur man uppträder och talar inför de yngre, 
dvs. värna om NHL:s familjevänliga framtoning och amerikanska marknad.
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 Filmen slutar med att McCord återigen måste ta på sig målvaktsdressen 
– alltså maskerad till en av spelarna på isen – och ställa sig i målet under 
matchens slutskede för att ha full överblick över arenan och kunna överlista 
terroristerna. Genom sitt sheriff-liknande ingripande och sin demonstration 
av spelkunnande på isen i matchen visar McCord i handling för sin son, som 
under filmens gång tvivlat på sin pappas auktoritet, att han är en man och far 
att lita på och se upp till, att han är och har varit en hjälte både på isen och 
vid sidan av den. Och att NHL och dess ägare och fans är värda att försvara 
till varje pris.

Fortsatt ishockeypopularisering 
under 1990-talet

Det är uppenbart att produktionen av filmer med ishockeymotiv ökar kring 
mitten av 1990-talet, alltså bara ett par tre år efter Disneys inträde på arenan, 
bokstavligen och metaforiskt menat.
 Populariseringen av ishockey i amerikansk film under andra halvan av 
1990-talet gick vidare med komedin Happy Gilmore (1996), där Adam 
Sandler spelar en man som är begåvad med ett fruktansvärt slagskott, men 
som tyvärr inte är lika bra på att åka skridskor. Hans skjutförmåga visar sig 
dock vara användbar i den mer finkulturella golfsporten, vilket förstås ger 
upphov till många dråpliga kulturkrockar, och där vår sympatiskt fumlige 
och oartikulerade anti-hjälte (Sandler) kommer bäst ut, både moraliskt och 
spelmässigt – tillika spelande iklädd en tröja från NHL-laget Boston Bru-
ins. Inte bara lyckas han vinna tillbaka sin stackars farmors hus, han vinner 
också golftävlingen och Prinsessan i golfvärlden. Allt som det anstår en pu-
blikfriande Hollywood-komedi.
 Vid ungefär samma tid, 1996, införde Rupert Murdochs Fox TV Net-
works, vid det här laget det fjärde största TV-nätverket i USA, en animerad 
rödglödande puck under NHL:s ”All-Star game” i Boston. Enligt en egen 
undersökning var det sju av tio amerikanska tittare som gillade den nya tek-
niken, eftersom de tyckte att det gjorde det lättare att följa dramatiken och 
pucken på isen. Det kontroversiella, digitaltekniska tilltaget blev emellertid 
ett hett samtalsämne inte bara bland hockeyfans: det gav även upphov till 
stort uppslagna tidningsrubriker som förskräckt varnade för ”amerikanise-
ringen” av Kanada. 
 Under samma tid formerade sig emellertid pro-kanadensiska filmprojekt, 
vilket möjligtvis kan ses som en ishockeyideologisk motståndsrörelse gent-
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emot USA. Ett mycket framgångsrikt sådant projekt var Quebec-producera-
de komedin Les Boys (1997), som även den handlar om ett gäng anti-hjältar 
i ett amatörishockeylag (jfr Happy Gilmore, som dock var en amerikansk 
solitär, en individualist). I Les Boys får vi i tämligen ocensurerade ordalag 
veta om vad killar pratar om när de samlas i omklädningsrummet. Här finns 
gott om manliga stereotyper som kärleksfullt parodieras, men även en öp-
penhet mot olika minoriteter i ishockeygemenskapen, exempelvis de som är 
homosexuella. Les Boys fick tre uppföljare, 1998, 2001 och 2005.
 En grundläggande ambivalens i hockeyfilmernas skildring av NHL är dels 
synen på ligan som hemvist för de skickligaste, tappraste och modigaste av 
alla ishockeykrigare, dels synen på NHL som självgod och arrogant maktap-
parat. Denna kluvenhet tematiseras tydligt i filmen Mystery, Alaska (1999), 
med ishockeyfantomen (inte) Russel Crowe i huvudrollen. Filmen handlar 
om ett fiktivt småstadshockeylag i Mystery, Alaska som får en chans att 
spela en TV-sänd uppvisningsmatch mot NHL-laget New York Rangers, på 
initiativ av en New York-journalist som kommer från Mystery, och nu vill 
ge sin hemstad nationell exponering efter att i en exotiserande artikel ha be-
skrivit ishockeyns betydelse för den lilla nordliga snöstaden (på gränsen till 
Kanada, väl att märka). Matchen vänder för ett tag upp och ner på livet i den 
pittoreska lilla staden där man brukar ha sin traditionsenliga lördagsmatch 
på den plogade uterinken, äktenskapliga och generationsmässiga konflikter 
kommer upp till ytan – och får så småningom sin magiska, populärkulturella 
lösning. 
 Vid ett tillfälle sitter Mystery-laget och ser en NHL-match på TV. Slags-
målet mellan Tie Domi och Darren Langdon som de ömsom förtjusta, öm-
som förskräckta bevittnar ägde rum på riktigt den 12 januari 1998 i en match 
mellan New York Rangers och Toronto Maple Leafs.12

 Den ambivalens som småstadsfolket i Mystery har till NHL-laget New 
York Rangers och allt vad de representerar i form av kommersialism, stor-
stadsöverlägsenhet och divalater får i filmen sin lösning genom att Rangers 
efter matchens slut både applåderar Mystery-lagets kampvilja och kämpa-
glöd – New York Rangers vinner efter en hård kamp med blott uddamålet – 
och erbjuder två av Mysterys unga spelare en chans att provspela i Rangers 
farmarlag, något som gör alla i Mystery stolta över sina talangfulla ishock-
eyspelare. I en liten roll som TV-expertkommentatorn Donnie Shulzhoffer 
ser vi för övrigt den kanadensiska skådespelaren och Toronto Maple Leafs-
fantasten Mike Myers, som senare gjorde filmen The Love Guru (2008), där 

12 Källa: IMDb.
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Toronto Maple Leafs, Los Angeles Kings och kampen om att vinna Stanley 
Cup är ett tema.

I patriotismens tjänst efter 9/11: Miracle (2004)

År 2004, då George W. Bush och republikanerna innehade makten i USA, 
kom spelfilmen Miracle (regi Gavin O’Connor). Miracle är baserad på en 
verklig händelse, och inte vilken som helst, utan den idrottsprestation som i 
USA röstades fram som 1900-talets största: det amerikanska ishockeylagets 
seger i OS i Lake Placid 1980 över ”oslagbara” Sovjetunionen, och åtföl-
jande OS-guld.
 I rollen som USA:s tränare Herb Brooks ser vi Kurt Russell. Filmen är 
producerad av Disney, i enlighet med beprövade grepp från många av deras 
tidigare filmer. Det innefattar vissa dramaturgiska och mytologiskapande 
inslag med en underliggande, USA-patriotisk ideologi. I Miracle manifeste-
rar sig detta i en starkt nationalistisk historieskrivning som får extra bäring i 
ljuset av terrorattackerna mot tvillingtornen på Manhattan den 11 september 
2001. 
 USA:s lag bestod huvudsakligen av universitetsspelare, eftersom profes-
sionella spelare inte tilläts medverka i OS – allt medan Sovjets spelare i själ-
va verket var fulltidsproffs, men på papperet anställda som militärer. Samti-
digt är tidskontexten viktig: det kalla kriget blev ännu kallare vid ingången 
till 1980-talet, och USA hade förnedrats av det nya – sedan 1979 – hårdfört 
islamstyrda Iran som tagit personalen vid den amerikanska ambassaden i 
huvudstaden Teheran som gisslan. Lägg därtill oljekrisen och att USA fort-
farande plågades i sviterna av Vietnamkriget och Watergateskandalen, så 
förstår man att turneringssegern i ishockey 1980, och framför allt vinsten 
mot kommunistiska Sovjetunionen fick ett enormt symbolvärde för USA 
och hela Västvärlden. 
 Tränaren Herb Brooks använde nästan ett år på att förbereda sig och laget 
till mästerskapet, vilket skildras i filmen. Privat lider Brooks under den klas-
siska tids- och lojalitetsklämman, eftersom hans intensiva tränarverksamhet 
riskerar att splittra hans egen familj. I filmen får vi följa hela processen, från 
att laget tas ut och tränas, till den stora segern. Spelartruppen blir gradvis 
vassare och mer samspelt på och utanför isen efter inledande gnissel och 
problem mellan olika spelare. Brooks kör med en tuff ledarstil med sten-
hårda träningar och krav på disciplin, vilket så småningom ger resultat. Må-
let för Brooks är att laget ska vare som en stor ”familj” både på och utanför 
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isen; han har en egen familj, OS-laget är en familj, som i sin tur represente-
rar hela USA som en ideologiskt inkluderande familj. 
 USA går alltså, sammanfattningsvis, vidare från grundspelet och möter 
Sovjetunionen i semifinalen. Där besegrar de unga, hjältemodiga amatörspe-
larna från USA de segervana stjärnorna – och i praktiken heltidsproffs – från 
Sovjetunionen inför en extatisk hemmapublik. I finalen slår de Finland och 
vinner OS-guld.
 Där Slap Shot var en samhällskritisk satir med några få melodramatiska 
drag, som främst kom till uttryck genom krisande kärlekspar och ex-äkten-
skap, är Miracle en nationalpatriotisk film starkt präglad av melodramatiska 
uttrycksmedel.13 Förutom att Disney-producerade Miracle är uppbyggd en-
ligt sedvanligt mönster i Disney-filmer med en traditionell hjälte- och ge-
menskapsbefrämjande historia i botten, är det inte långsökt att se filmens 
nationella patos som ett svar på terrorattacken mot tvillingtornen på Man-
hattan den 11 september 2001: Miracle blev ett sätt att använda händelserna 
1980 för att kanalisera ett revanschbehov efter dessa terrorattacker. Filmen 
fyller en patriotiskt läkande mission genom att visa hur ett gäng unga (vita) 
män från olika delar av USA på ett föredömligt sätt lyckas övervinna interna 
motsättningar och svetsa sig samman till ett nationellt kollektiv för att som 
”underdogs” slåss mot en fiende som inte följer spelreglerna, dvs. i filmen 
de förtäckta proffsen i det Sovjetiska laget, representanter för ett anti-kapi-
talistiskt samhällssystem som inte följer marknadsliberala spelregler.14

 En TV-filmatisering om ishockeybragden 1980 med legendariska skåde-
spelaren Karl Malden i rollen som Herb Brookes gjordes redan 1981, men 
den var hastigt ihopkommen och gjorde ingen större succé. Kanske var det 
för att denna TV-film existerade som inget filmbolag valde att göra en större 
filmsatsning kring denna så nationellt hyllade OS-bragd förrän 2004: ef-
ter ”9/11” 2001 tycks behovet av en uppdaterad, nostalgisk filmatisering av 
USA:s ”Miracle on Ice” 1980 ha varit stort.
 Året efter Miracle, 2005, kom två kanadensiska filmer som bidrog yt-
terligare till ishockeysportens och NHL:s popularisering, och som på olika 
sätt värnade om det nationella ishockeyarvet. Maurice Richard/The Rocket 
(2005) skildrar i fiktiv form Quebecs mest kända hockeyspelare, Maurice 
”The Rocket” Richard, som spelade 18 säsonger i NHL för Montreal Cana-
diens. Filmens huvudtema är fransk-kanadensiska Richards kamp i ett NHL 
dominerat av engelsk-kanadensare. 

13 Eid 2007:4.
14 Om Miracle, se Cermak 2017, Leonard 2008, Butterworth 2010, 
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 Den andra filmen är också en ”biopic”, alltså en biografisk film i fiktiv 
form. Waking Up Wally: The Walter Gretzky Story (2005) är en TV-film 
producerad av CBC och baserad på en bok där Walter, Wayne Gretzkys 
pappa, berättar hur han återhämtar sig från en stroke som lämnade honom 
utan minne om sin son Wayne. Det kan passa bra att avrunda denna exposé 
med Waking Up Wally: The Walter Gretzky Story, eftersom ett grundtema i 
berättelsen är förhållandet mellan fadern Walter och sonen Wayne: fader-
son-motivet finns ju också i den först nämnda filmen, Love Story från 1970. 
Relationen far och son går igen i många sportfilmer, inklusive ishockeyfil-
mer som Mystery, Alaska, men måhända kan man tolka det problematiska 
och närmast olösliga far–son-förhållandet i Love Story som lika tidstypiskt 
som den goda och närande relationen mellan far och son i Waking Up Wally: 
The Walter Gretzky Story.

Konklusion

Denna genomgång av ett antal ishockeyfilmer under cirka 35 år har inte va-
rit menad som en heltäckande genomgång av genren. För en sådan hänvisas 
till Iri Cermaks (2107) ovan nämnda bok om ishockeyfilmens historia. Vad 
jag här velat belysa är några generella drag i dialektiken mellan utveck-
lingen av ishockeyfilmer, ishockeysporten, NHL och samhället i stort, från 
1970-talets vänsterdominerade perspektiv till de efterkommande decennier-
nas i huvudsak mer idealistiska hjälteskildringar.
 Några huvuddrag kan urskiljas. I kanadensiska ishockeyfilmer, inte minst 
de som är producerade av det nationella TV-bolaget CBC, finns en vilja dels 
att förankra ishockeysporten i en nationell kulturtradition, dels att medla 
mellan fransk-nationalistiska och engelsk-nationalistiska identitetsbehov. 
Det inbegriper en tematisering av ishockeyns inneboende våldstendenser.
 Ishockeyns våldstendenser problematiseras också av amerikansk film, 
framför allt under 1970-talet, men från 1980-talet och framåt tycks bilden av 
ishockey och NHL bli mer affirmativ, mer anpassad till ett inhemskt kund-
underlag i USA.
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