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Abstract                                                              
 

Syftet med denna uppsats var att studera sportfilmen som genre och se hur denna genre 

konstruerar nationell identitet på nationell och lokal nivå. Ytterligare ett syfte var att 

undersöka hur en sporthändelse televiseras, dokumenteras respektive fiktionaliseras. Jag har 

genomfört en jämförande analys av likheter och skillnader mellan mer dokumenterande 

genrer och fiktion. Jag har analyserat skillnaderna mellan den TV-sända hockeymatchen vid 

OS 1980 mellan USA och Sovjet (även kallad ”Miracle on Ice” eftersom USA vann matchen 

mot de på förhand tippade som helt överlägsna Sovjet), dokumentären om matchen, Do You 

Believe in Miracles från 2001, och fiktionsfilmen Miracle från 2004 som bygger på nämnda 

match. 
 

Det resultat jag kommit fram till är att både dokumentären och filmen om matchen är 

uppbyggda för att förstärka den amerikanska patriotismen. Genom att spela på nostalgi och 

gamla minnen ämnar båda filmerna, som kom i en för USA orolig tid att få det amerikanska 

folket att känna stolthet igen, på samma sätt som de gjorde efter att de vann mot Sovjet.  

För att ytterligare förstärka stolthetskänslorna har fiktionsfilmen Miracle även ändrat på en 

hel del i skildringen av själva matchen för att få USA att framstå som mer hårt arbetande, 

ärligare och bättre än de egentligen var. Även händelser utanför isen är ändrade eller tillagda 

för att ge filmens tittare ännu mer att känna stolthet för.  

 

 

 

 

 

Jag vill tacka min handledare Margareta Rönnberg för hennes tips och synpunkter under 

uppsatsskrivandet. Jag vill också tacka min flickvän Sanaya för hennes stöd under arbetet. 
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1. Inledning 

Sport är populärt i alla medier, inte minst på tv. Det är sedan lång tid tillbaka även populärt att 

använda sig av sport som grund för filmskapande. Att göra film om idrottare, att använda sig 

av sporten som en grund för berättelsen, eller som sidoberättelse, är tämligen tacksamt då 

sporten, förutom dess oförutsägbarhet och spänning, inte sällan står som metafor för livet; 

man måste kämpa och ge allt för att uppnå sina mål o.s.v. USA är det land där de produceras 

mest sportfilm, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att sporten innehåller många 

historier om idrottare som segrar mot alla odds; ”alla kan lyckas-scenarion” - med andra ord 

”den amerikanska drömmen”. 

En dramatisk match kan liknas vid en bra film, med den skillnaden att en match inte har något 

färdigt manus. Matchen har aktörer, en plats, en tid och en del utstakade riktlinjer (regler), 

men därutöver kan vad som helst hända. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag har för avsikt att utföra en jämförande analys av den amerikanska TV-sändningen av 

hockeymatchen mellan forna Sovjet och USA vid OS i Lake Placid 1980 och dokumentären 

om matchen Do You Believe in Miracles (2001) och fiktionsfilmen Miracle som kom ut 2004 

som bygger på nämnda match. Det jag främst kommer fokusera på är hur dokumentären och 

filmen är uppbyggd dramaturgiskt och hur pass patriotiska de är. Dessutom ska jag undersöka 

hur den nationella identiteten konstrueras i de tre versionerna, hur det talas om ”vi” kontra 

”dom” och ”individ” kontra ”kollektiv”. Min hypotes är att sportfilmer (läs amerikanska 

sportfilmer) som bygger på verkliga händelser ändrar på många detaljer runt den verkliga 

historien när de ska filmatisera den så att berättelsen får så stor patriotisk- och/eller 

moraliserande effekt på publiken som möjligt. I fallet med Miracle ska jag visa på vad det är 

filmskaparna lägger på för att öka på dramatiken och de patriotiska känslorna. 

 

 

Frågorna jag ska försöka besvara är följande: 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de tre framställningssätten tv-sänd match, 

dokumentär och fiktionsfilm? 

 Hur är matchreferatet, dokumentären och spelfilmen uppbyggda, sett till dramaturgi? 

 Hur tydligt är tv-sändningen, dokumentären och filmen präglade av patriotiska vinklar? 
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1.2 Disposition 

Närmast följer en kort presentation av sportfilm som genre, följt av en kort genomgång av 

sport på TV och sportdokumentärer. Därefter går jag i andra kapitlet igenom tidigare 

forskning, indelat i fyra stycken. Kapitel tre ägnas åt teoridelen, som jag delat in i tre delar: 

”nationell identitet”, ”amerikansk identitet” och som jämförelseobjekt: ”svensk identitet”.  

I det fjärde kapitlet går jag igenom vilken metod jag använder för att analysera matchen, 

dokumentären och filmen. Efter det kommer själva analysdelen i kapitel fem. Där har jag gått 

igenom matchen, dokumentären och filmen för sig för att sedan ta upp skillnader jag stött på 

mellan de tre matchframställningarna. I det sjätte kapitlet sker slutsatsen och diskussionen om 

vad jag har kommit fram till. I kapitel sju, åtta och nio följer slutligen min 

litteraturförteckning, källor av otryckt material samt en filmförteckning.  

 

 

 

1.3 Sportfilmer 

1.3.1 Fiktionsfilmer 

Filmgenren sport är en ganska stor sådan. Trots det brukar den sällan nämnas som sådan i 

genreböcker, trots att man har spårat sportfilmen till slutet av 1800-talet.
1
 En anledning till 

utelämningen kan dock vara att det kan vara vanskligt att bestämma vilka filmer som bör 

benämnas som sportfilmer. En av de mest framstående forskarna inom medier och sport, 

David Rowe, anser att sportfilmen borde klassas som ett ”komplex av undergenrer”.
2
 Han 

menar att alla filmer som kan placeras under detta genreparaply är i olika grad allegoriska då 

de dels problematiserar relationen mellan idrottsvärlden och samhället i stort, ”dels uppehåller 

sig mellan å ena sidan en idealiserad syn på sport som en frizon och ett medel att överskrida 

vardagsverklighetens begränsningar, och synen på sporten som bakbunden av korrupta, 

samhälleliga realiteter å den andra.” För att kunna identifieras som sportfilm måste de alltså 

förhålla sig till de myter som omgärdar tävlingsidrotten.
3
 

 

Ser man till USA så har t.ex. baseballsporten traditionellt sett symboliserat de amerikanska 

värdena, dygderna och idealen, vilket har visat sig vara ett succérecept för filmskapande. Men 

                                                           
1
 Pearson, D. W., Curtis, R.L., Haney, C. A., & Zhang, J.J. (2003) “Sport Films: Social Dimensions Over Time, 1930-

1995” s. 147, Journal of Sport & Social Issues, Vol. 27, nr. 2, s. 145-161 
2
 Dahlén, Peter: Sport och medier – En introduktion (Kristiansand, 2008), s. 131 

3
 Ibid. s. 131-132 
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synen på baseball har gått från att ha varit en symbol för patriotism och självkänsla till att 

försvåras lite på grund av olika samhällsförändringar.
4
  

 

Baseballfilmen i USA kan liknas vid Sveriges fotbollsfilm. Från 1930 och fram till slutet av 

50-talet blev fotbollen skildrad som en modern företeelse på svensk film. Att Allsvenskan 

startade 1924 var nog väldigt viktigt i detta hänseende då det bidrog till att göra sporten mer 

rumsren och accepterad i samhället. I början av 60-talet tar dock TV över allt mer vilket leder 

till att fotbollsmotivet i svensk film kraftigt minskar. Sista gången det förekommer på över tio 

år är i Bo Widerbergs Kvarteret Korpen från 1963. Men i denna film är fotbollen enbart 

sidohandling, med ett ganska nostalgiskt skimmer över sig.  

1974 kom Widerbergs Fimpen, som handlar om en pojke med stor talang som får en plats i 

fotbollslandslaget, med stjärnor som Ralf Edström.  

 

En kritiker, Carl-Eric Nordberg i tidningen Vi, tyckte att man i denna ”rara lilla folkhemssaga” till och med 

kunde skönja tecken på en ”nypatriotism” som ”börjat vifta med sina åsneöron lite varstans”. Det är ett 

uttalande som förmodligen säger något om tidens fientliga inställning till nationalistiska stämningar, men 

också om Widerbergs försök att ärerädda fotbollen åt populärfilmen och ett folkligt idrottsintresse som inte 

sällan bärs upp just av en identitets- och gemenskapförstärkande längtan efter att få känna nationell stolthet 

och tillhörighet.
5
 

 

Drygt ett decennium senare, 1985, släppte Lasse Hallström sin nostalgiska film Mitt liv som 

hund. I denna film får vi bl.a. se den nationella lyckonatten i slutet av juni 1959 skildrad, då 

större delen av det svenska folket satt uppe vid radioapparaterna och lyssnade på referaten 

från boxningsmatchen där Ingemar Johansson blev världsmästare i tungvikt efter att ha slagit 

Floyd Patterson. 

På senare år har sport i svensk film ofta skildrats i filmer av mer komisk karaktär. T.ex. 

Mårten Klingbergs Offside från 2006. 

 

1.3.2. Sport på tv och sportdokumentärer 

Några grundläggande egenskaper hos en sportsändning respektive en dokumentär generellt 

som kontrast till fiktionsfilm är bland annat tidsfaktorn. Televisionens nu-känsla gör att 

tittaren vanligtvis upplever sig vara där just nu när det händer. Händelserna upplevs också 

                                                           
4
 Se Dahlén (2008) sida 132-134 för mer om just baseball och dess popularitet genom åren som motiv för 

filmen. 
5
 Ibid. s. 135 
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vara sanna, ett faktiskt skeende. Av en dokumentär förväntar sig tittaren också sanning, då 

mediet är ett väldigt auktoritärt sådant. Men när en fiktionsfilm påstår sig vara byggd på 

verkliga händelser får man ta det med en nypa salt.  

 

”Televisionens sportsändningar bidrog tidigt till att popularisera både tv-mediet och 

tävlingsidrotten. De har varit föregångare i utvecklingen av olika tekniska lösningar, 

exempelvis repriser och ’slow motion’”
6
, skriver Peter Dahlén. Han menar vidare att tv-

sporten bidragit till att språkbruket i tv generellt blivit mer vardagligt och improviserat.  Men 

det mest centrala när det gäller TV-sportens roll är skapandet och bibehållandet av en 

nationell identitet.
7
  

Dahlén fortsätter med att referera till Garry Whannel som menar (1992) att ”genren tv-sport 

befinner sig i skärningspunkten mellan tre olika programformer i tv: journalistik, lätt 

underhållning och dramatik.”
8
 Den journalistiska programformen, ex. nyhets-, debatt- och 

dokumentärprogram, syftar bl.a. till realism och reflektion och nyckelorden är objektivitet och 

saklighet. Den underhållande programverksamheten handlar istället om ”bra tv” på mediets 

egna premisser. De tekniska och berättarmässiga förförelsekonsterna är det centrala och man 

strävar efter att skildra livfulla och engagerande spektakel med hjälp av välkända stjärnor och 

personligheter. Den dramatiska verksamheten slutligen, bygger på berättarprinciper och 

konventioner som är hämtade från skönlitteratur, film och teater. De strukturerade och 

ritualiserade konflikterna står i centrum och liksom i de regelstyrda sporttävlingarna handlar 

det om vem eller vilka som till slut ska segra. Skillnaderna är att vi i en pjäs av Ibsen vet hur 

den slutar, medan utfallet i en sporttävling i ideala fall är ovisst ända in i slutminuterna.
9
 

 

Det är svårt att föreställa sig TV utan sport eller sport utan TV. De lever i symbios och är 

väldigt beroende av varandra. För televisionens del är den direktsända sporten egentligen 

mediets sista trumfkort eftersom sport ”ska ses live”, och för sportens del är televisionen 

mediet som gör att idrotten är så pass stor och omfattande som den är idag eftersom det är 

genom det mediet som idrotten skapar sin största publik.  

För inte så länge sedan var TV-sändningen en kompensation för dem som inte kunde infinna 

sig på idrottsarenan. Nuförtiden, med de tekniska utvecklingarna inom TV-mediet kan man 

                                                           
6
 Ibid. s. 218 

7
 Ibid. s. 218 

8
 Ibid. s. 219 

9
 Ibid. s. 220 
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egentligen följa evenemanget bättre framför TV:n än vad man kan på plats.  

För att locka till sig tittare som inte är så intresserade av sport utför de olika kanalerna och 

produktionsbolagen olika knep. Den typ av TV-estetik som framkommit på senare årtionden, 

med bl.a. fler närbilder på (manliga) spelare har lett till en ökad kvinnlig publik, och bilder på 

unga tjejer på läktarna ämnar få de män som inte är intresserade att inte byta kanal.
10

 Ett annat 

tydligt exempel är ju hur beachvolleybollen för kvinnor, upp till ganska nyligen hade en 

klädkod bestående av badtrosor och sportbehå, just för att locka (manlig) publik. 

 

Sportdokumentärer har inte uppnått samma status som ”vanliga” dokumentärer. En anledning 

kan vara att sport inte anses som allmänintressant, trots att många sportdokumentärer handlar 

om mer än själva sporten. Sportdokumentärer har ofta setts som något simpelt och oviktigt – 

genren spelar på sin förmåga att skapa gripande historier om idrottare, men är kanske i de 

flesta fallen ändå bara verklighetsflykter för tittarna.
11

  

 

För att en dokumentär ska fungera krävs en typ av narration likt den i fiktionsfilmen, men vad 

det gäller sportdokumentärer krävs det också att dokumentären tar upp andra livsaspekter än 

de som är relaterade till sporten, i alla fall om filmen hoppas nå ut även till människor som 

inte är intresserade av sport.
12

 

 

Sport documentaries are key to placing sport in their social context and in the process reveal that sport is 

more than simply about the performance on the field of play. They illustrate how sport has significance 

beyond the specificities of the game itself, and it is the exploration and analysis of this significance that 

represents the domain of the sports documentary.
13

 

 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Om sportfilm 

När det gäller medierad sport är spelfilmen ett av de mest outforskade områdena. Under 

senare år har dock ett uppvaknande skett och allt fler studier kring sportfilmen ser dagens ljus. 

Det är, föga överraskande, i USA som den mest utbredda forskningen kring sport på film 

                                                           
10

 Rowe, David: Sport, Culture and the Media (1999) s. 152 
11

 McDonald, Ian (2007):”Situating the Sport Documentary”, Journal of Sport & Social Issues, vol. 31, nr. 3. s. 

210-211 
12

 Ibid. s. 216 
13

 Ibid. s. 222 
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åstadkommits, och en av de populäraste sporterna för filmatisering i USA, baseball, är 

troligen också den filmidrott det forskats mest om genom åren.
14

  

 

En hel del studier har gjorts om baseball och dess betydelse även i filmer som inte handlar 

primärt om den sporten, exempelvis relationskomedin Big (1988), kriminaldramat Traffic 

(2000) och krigsfilmen Pearl Harbor (2001). En antologi redigerad av Wood & Pincus (2003) 

tar bland annat upp sådana aspekter. I de nämnda och andra s.k. ’secondary baseball films’ 

används baseball för att framhäva vissa kulturella innebörder knutna till den amerikanska 

frihetsvärlden, eller för att belysa baseball som en process genom vilken pappor agerar som 

förebilder för sina söner. Därutöver kan det också röra sig om familjemedlemmar som genom 

baseballsporten återförenas, eller kring kvinnans förändrade roll inom baseballkulturen 

o.s.v.
15

  

 

Sportfilmens sociokulturella betydelse i det amerikanska samhället är något som bland andra 

Curtis, R.L., Haney, C.A., Pearson, D.W. & Zhang, J.J. (2003) tar upp i en genomgång av 590 

olika filmer med sportmotiv under åren 1930 till 1995. Det de undersökte och kom fram till 

var att (a) det, under den 66-årsperiod som analysen handlade om, varierat kraftigt i antal 

sportfilmer som producerades under de olika årtiondena, beroende på olika samhällstyper; 

olika värderingar och seder genom åren; (b) ett antal förskjutningar vad gäller innehåll, 

speciellt mängden av fysisk kontaktsport kontra icke-fysiska sporter; (c) 1960-talet var den tid 

som skiljde sig mest från de andra årtiondena, med färre sportfilmer producerade och; (d) en 

förskjutning i frekvensen av sportfilmer som associerades med socioekonomiska sporter.
16

 

Andra aspekter inom sportfilmen som det har forskats en del om är t.ex. familjestrukturer och 

könsroller inom lagsporter, som Debora Tuder gör i sin bok Hollywood’s Vision of Team 

Sports. Heroes, Race, and Gender (1997).  

 

Aaron Baker undersöker i sin Contesting Identities. Sports in American Film (2003) till 

skillnad från Tudor även individuella sporter, exempelvis boxning. Han inriktar sig på 

analyser utifrån hur representationen av olika sociala identiteter ser ut i sportfilmer; hur olika 

variabler som ras, klass, kön, och i viss utsträckning sexualitet skildras i sportfilmer. 

                                                           
14

 Dahlén, s. 127-128 
15

 Ibid. s. 128 
16 Pearson, D. W., Curtis, R.L., Haney, C. A., & Zhang, J.J. (2003) “Sport Films: Social Dimensions Over Time, 

1930-1995” s. 147, Journal of Sport & Social Issues, Vol. 27, nr. 2, s. 145-161 
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Måttstocken är den dominerande vita medelklassen med dess normgivande maskulinitet, och 

den fråga som Baker ställer är hur sportfilmer hanterar sociala identitetsformer som avviker 

från denna norm.
17

  

 

2.2 Nationell identitet och nationalism inom sport 

Vad det gäller nationell identitet inom sport har det forskats ganska mycket. Exempelvis Alan 

Bairner, som har skrivit boken Sport, Nationalism, and Globalization (2001) där han utifrån 

sitt nordirländska perspektiv tar en titt på relationen mellan sport och nationell identitet i 

Europa och Nordamerika. Bairner undersöker speciellt fem länder; Skottland, Irland, Sverige, 

USA och Kanada. Det har inte forskats så mycket om nationell identitet i USA (av 

amerikaner) av olika anledningar, så jag kommer främst använda mig av Bairners bok när jag 

ska skriva om den amerikanska identiteten, trots att han är född och uppvuxen i Skottland. 

Eftersom han även skriver om den svenska identiteten kommer jag även referera till honom 

lite grann under rubriken ”svensk identitet”. Det kan vara intressant att se hur en utomstående 

ser på Sverige och vår identitet.  

 

2.3 Forskning om USA-Sovjet-matchens politiska betydelse 

Om den specifika matchen mellan USA och Sovjet i OS 1980 finns det en hel del skrivet. 

Matchens politiska betydelse var ganska omfattande, vilket lett till mycket forskning om 

matchens politiska aspekter, liksom dess emotionella betydelse. Bl.a. har Donald E. Abelson 

skrivit en utförlig artikel om de politiska implikationerna kring denna match som heter 

Politics on Ice: The United States, the Soviet Union, and a Hockey Game in Lake Placid 

(2010). Han konkluderar med att konstatera att den amerikanska vinsten mot de på förhand 

tippade storfavoriterna från Sovjet kom i en tid då USA behövde det som mest, på grund av 

allt som skedde kring Kalla Kriget. Nationens moral höjdes avsevärt, endast på grund av en 

hockeymatch.  

Trots att vinsten inte ledde till att de amerikaner som tagits gisslan i Iran blev frisläppta 

tidigare, eller att Sovjet drog tillbaka sina styrkor från Afghanistan, så ledde det till att 

amerikaner kände stolthet igen. Men Abelson pläderar även för att sport och politik i den 

bästa av världar inte borde vara förknippade med varandra, men så länge världens politiska 

ledare ser varje sportvinst som en vinst för den politiska ideologin så ser det mörkt ut på den 

fronten. 

                                                           
17

 Dahlén, s. 129 
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2.4 Om Miracle och Do You Believe in Miracles 

David J. Leonard skriver i en essä om hur filmen Miracle och dokumentären Do You Believe 

in Miracles popularitet bland den amerikanska befolkningen bl.a. beror på det amerikanska 

lagets vithet. Han menar att filmerna skildrar ett lag fyllt med spelare som majoriteten av 

amerikanarna kan relatera till, d.v.s. vita arbetarklassgrabbar som genom hårt arbete visade att 

inget är omöjligt. Vita idrottare har annars hamnat lite i skymundan under de senaste 

årtiondena, menar Leonard, då de två av de största sporterna i USA; football och basket, har 

övervägande afroamerikaner i laget. Så en film om vita arbetarklasskillar, som fått stipendier 

till college tack vare sin skicklighet som hockeyspelare, som utförde en bragd är viktig för 

den vita befolkningen, trots att sporten i sig inte är lika populär i landet som baseball, football 

och basket.  

 

Framförallt kom Do You Believe in Miracles och särskilt Miracle i en tid då USA var i stort 

behov av ett upplyftande av deras stolthet och patriotism då kriget mot terrorn, 11 september-

attackerna, och kriget i Irak sammanföll med denna period i början av 2000-talet. Precis som 

hockeymatchen betydde mycket för det amerikanska folket 1980, betydde dokumentären och 

långfilmen mycket för att påminna folket om hur mycket stolthet och patriotism gör för 

självkänslan för en nation.
18

 

 

Även Kyle W. Kusz tar i en analys av filmen Miracle upp hockeylagets vithet och 

maskulinitet. Han skriver att filmen även var viktig för det amerikanska folket för att känna 

stolthet och för att den framförde patriotiska känslor som var speciellt viktiga i post-9/11-

USA.  

Till viss del är filmen uppbyggd precis så som många andra sportfilmer är, d.v.s. som en 

underdog-berättelse, menar Kusz, men filmen visar även upp en värld där bara starka, 

atletiska och okomplicerade vita män, som fokuserar på att spela hockey, träffa tjejer och på 

att representera sitt land, existerar. Kusz tar upp hur filmen centreras runt huvudcoachen Herb 

Brooks, och hur dennes typiska vita, maskulina värderingar skildras, d.v.s. hårt arbete, 

personligt ansvar och ”laget före jaget” till varje pris.
19

  

                                                           
18 All-stars & Movie Stars: Sports in Film & History (red. Ron Briley, Michael K. Schoenecke & Deborah A. 

Carmichael, Lexington, 2008), s. 219-236 (kapitlet “Do You Believe in Miracles? Whiteness, Hollywood, and a 

Post-9/11 Sports Imagination” av David J. Leonard) 
19 Poulton, Emma & Martin Roderick, Martin (red): Sport in Films (Abingdon, Oxon: Routledge, 2008), s. 105-

106 (Kusz, Kyle W:” Remasculinizing American white guys in/through new millennium American sports films”) 

http://www.idrottsforum.org/publishers/routledge.html
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3. Teori 

Den huvudsakliga teorin jag kommer grunda mina analyser på är den som kallas nationell 

identitet, vilken jag kommer gå igenom i följande avsnitt. 

 

3.1 Nationell identitet  

 

The most popular form of nationalist behaviour in many countries is in sport, where  

masses of people become highly emotional in support of their national team.
20

 

 

Den teori om sportens stora betydelse för människor runt om i världen jag kommer luta mig 

mot är den som kallas Nationell identitet. Vad denna teori handlar om är alltså tittarens känsla 

av stolthet och patriotism när ens lag, eller idrottare tävlar mot lag eller idrottare av annat 

ursprung. Den nationella identiteten kan både främjas och skadas med hjälp av eller på grund 

av medier, framför allt TV.
21

 Sportmedia influerar sättet folk ser på sitt land och andra länder. 

De använder sig av nationella stereotyper för att beskriva ens eget land men även andra 

länder.
22

 Framför allt handlar det om ett motsatsställande mellan ”vi” och ”dom”.  

 

Några exempel på nationella stereotyper: britter; uppfattningen att britter är att de aldrig ger 

upp och att de har en förmåga att kriga på ”til the bitter end”. Sydeuropéer; länderna kring 

medelhavet blir ofta sedda som spelare med kreativitet och temperament. Afrikaner; på grund 

av att afrikanska lag inte har samma erfarenhet från större internationella tävlingar ses de ofta 

som oerfarna, men spännande, unga och entusiastiska. Men de ses även som spelare utan 

större förmåga till organisation, disciplin och taktikkunnande.
23

 Afrikanska spelare får vad jag 

erfarit ofta titeln ”oslipade diamanter”.    

 

Det har dock blivit alltmer komplicerat att beskriva nationer utefter stereotyper i 

sport/mediasfären då det i dagens mångkulturella länder (främst i västvärlden) inte är 

självklart att någon som är född och uppvuxen i ett visst land väljer att hålla på den nationens 

landslag. Vissa kan känna sig mer anknytning till det land som de, eller deras föräldrar 

                                                           
20

 Bairner, A. – Sport, Nationalism, and Globalization (New York, 2001) s. 17 (citat från Kellas: The Politics of 

Nationalism and Ethnicity, 1991) 
21

 Reimer, Bo: Uppspel – Den svenska TV-sportens historia (Värnamo, 2002) s. 238 
22

 Beck, D. & Bosshart, L. (2003) “Sports and Media”, Centre for the Study of Communication and Culture, vol. 

22, nr. 4, p. 2-43,  
23

 Dahlén, s. 446 
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härstammar från.
24

 

 

För att ge en bild av vad nationell identitet kan betyda för ett land och dess folk tänkte jag 

först ge ett personligt exempel.  

Mitt första TV-sportminne är från fotbolls-VM i USA 1994. Jag var åtta år gammal, och gick 

varje natt som Sverige spelade upp mitt i natten, tillsammans med pappa och ibland även 

systern min, för att följa matchen på TV. Det kändes häftigt; sitta uppe mitt i den rekordvarma 

sommarnatten med en eller ett par isglass till proviant och följa vårt landslag på andra sidan 

atlanten. Det handlade inte så mycket om sporten i sig, som jag ändå inte förstod till fullo vid 

den tidpunkten, utan det handlade främst om stolthet. Sverige vann så småningom matchen 

om tredjepris och fick åka hem med en bronsmedalj runt halsen. Mottagandet som landslaget 

fick i Stockholm var massivt, och visade på vilken betydelse vårt fotbollslandslag hade haft 

för det svenska folket.  

Överallt i Sverige hade miljontals svenskar bänkat sig framför TV-apparaterna, trots att 

matcherna sällan startade före nattens intåg, svensk tid. Över 50 000 personer fanns även 

samlade när laget skulle hyllas vid Rålambshovsparken i Stockholm några dagar efter 

bragden.  

Detta var en sporthändelse som handlade om mer än bara själva sporten. Det handlade om ett 

land som firade tillsammans, oavsett kön, klass eller etnicitet. Även människor som i vanliga 

fall aldrig skulle se en fotbollsmatch drogs med i glädjen. 1994 var för övrigt ett riktigt bra 

svenskt sportår, då vi tidigare under året även hade vunnit OS-guldet i hockey.  

 

Stora evenemang av typen landskamper, mästerskap, seriefinaler blir med framför allt  

etermedias hjälp till samtidiga ritualer i nationer, beskrivs i medierna som händelser  

som får länder att stå stilla, och stärker den föreställda gemenskapen […]
25

 

 

Eftersom jag undersöker den nationella identiteten kan det vara bra att förklara hur vida den är 

relaterad till patriotism eller nationalism. Vad är skillnaden? En människa som säger sig vara 

patriot älskar och hyllar sitt land, men det är inte detsamma som att vara en nationalist. 

Nationalismen är istället en politisk ideologi som går ut på att sträva efter att förändra 

samhället som det ser ut idag. En patriot är snarare en personlig övertygelse och en känsla av 

                                                           
24

 Furvik, Agneta: ”Om fotboll och dess föreställda gemenskaper”, s. 38 
25

 Ibid. s. 36 
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lojalitet gentemot sitt land.
26

 När jag pratar om nationell identitet är det alltså främst 

patriotism jag syftar på vid de tillfällen jag diskuterar stolthetsaspekterna inom sport. 

 

 

3.1.1 Amerikansk identitet 

Sportkulturen i USA skiljer sig en del från många andra länders. De största amerikanska 

sporterna, baseball, amerikansk fotboll (hädanefter benämnd som ”football”) och basket är 

sporter där den inhemska klubbligan är mycket större och viktigare än dess respektive 

landslagsturneringar. Även hockeyligan NHL är mycket populärare än landslaget. Men det 

som det läggs störst vikt på när man studerar nationell identitet är bara till viss del relaterad 

till internationella tävlingar. Den mest intressanta aspekten är hur sport kan medverka för att 

förena ett visst land eller folk runt en gemensam målsättning.
27

 Och vad det gäller detta är 

USA ett utmärkt exempel.  

 

The United States is a nation barely emerging from infancy wherein its identity is weak and veiled in  

a shroud of uncertainty [but] patriotism remains an all powerful element throughout American sport.
28

 

 

Den internationella tävlingen är förstås ändå en del av begreppet nationell identitet, och även 

om amerikaner har en speciell typ av sportkultur som är mer inriktad på inhemska ligor så är 

de inte likgiltiga inför landskamper eller när en amerikan tävlar mot idrottare från andra 

länder. Däremot har den delen av sportande inte en så stor påverkan på folket. Kanske är det 

så att de känner sig så trygga i sig själva som nation att de inte behöver bevisa något för 

omvärlden? Även om USA som land kanske känner sig lite vilsna vad det gäller sin identitet, 

på grund av landets unga ålder, så är däremot patriotismen väldigt stor bland amerikanerna.  

 

Sport betyder väldigt mycket för amerikaner. En av anledningarna kan vara att det sedan 

länge dras paralleller mellan sporten och det militära. 1898 ledde den blivande presidenten 

Theodore Roosevelt sina ”Rough Riders” upp till San Juan Hill i Kuba i ett imperialistiskt, 

militärt äventyr, under spansk-amerikanska kriget. Med sig hade han, förutom sina soldater 

och cowboys, även en footballspelare, en tennisspelare som just vunnit ett mästerskap, en 

                                                           
26

 http://skola.expo.se/patriotism_86.html 
27

 Bairner, s. 91-92 
28

 Ibid. s. 92 

http://skola.expo.se/patriotism_86.html
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polospelare samt andra atleter från klubbar i Boston och New York.
29

 Från och med detta blev 

idrottare i USA generellt sedda som hjältar och eftersom sport ofta liknas vid krig är 

utvecklingen av hjälteideal i USA knappast förvånande.  

 

USA har lyckats skapa sig en egen sportkultur trots de koloniala banden till Storbritannien. 

Förklaringen till detta är relativt simpel: eftersom man stred och vann mot britterna ville man 

ju sedermera göra sig fri från allt som förknippades med britterna, vilket då ledde till att 

traditionella brittiska sporter som fotboll och cricket inte fick något riktigt fäste i USA. Istället 

skapade man mer eller mindre egna sporter, som t.ex. football och baseball.   

Landet är ju uppbyggt av invandrare från alla världens hörn, vilka sökte sig till USA i jakten 

på en nystart och ett bättre liv, och eftersom de flesta härstammande från andra länder än 

Storbritannien var det få som intresserade sig för de brittiska sporterna, och de kunde därmed 

ge sig hän åt de nyuppfunna amerikanska sporterna.  

 

Eftersom landet blev så mångkulturellt och stort, kom tävlande mellan de lokala orterna att få 

en mycket större betydelse än det mot andra länder, d.v.s. var det lokalpatriotism som gällde. 

Även om det kan låta ganska lustigt att amerikanerna valt att kalla finalturneringen i deras 

professionella baseballiga MLB för ”World Series” så kanske det trots allt inte är helt ovettigt. 

”To call the All-Ireland hurling final the ”world” championship however, would be to stretch 

credulity too far.”
30

   

 

Under perioden 1876-1926 började sportkulturen att etablera sig på riktigt. Utveckling av 

olika medier skapade ett genuint sportintresse och en trogen sportpublik. Något som var 

ganska tydligt var hur det var lagsporter (baseball, football, basket och till viss del hockey) 

som låg folket närmast om hjärtat. Av dessa sporter var det nationalsporten baseball som var 

populärast och som bäst representerade vad det innebar att vara en amerikan. Varför baseball 

kanske man kan undra? Dels är det en amerikansk sport till grunden, som även har en stark 

koppling till det militära.
31

 Ett annat svar kan vara:”Men loved it for the simple reason that it 

satisfied their need for comradeship, recognition, and order.”
32

  

 

                                                           
29

 Ibid. s. 92-93 
30

 Ibid. s. 93 
31

 Ibid. s. 96 
32

 Ibid. s. 96 
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Baseball är en folklig sport, trots att det var och är en väldigt högavlönad sport för proffsen. 

Spelet reflekterar de principer om demokrati och lika förutsättningar som den ”amerikanska 

drömmen” vilar på. Baseball är en otroligt viktig del i det amerikanska samhället, som även 

har en stor roll för de nationalistiska känslorna. T.ex. spelas det alltid baseball på den 

amerikanska nationaldagen. Även landets presidenter har genom åren i de flesta fallen sett till 

att förknippa sig själva med någon sport, oftast baseball, just för att det betyder att även 

landets ledare är en del av folket.
33

 

 

Under Kalla kriget spelade sport en betydande roll för marknadsföringen av de nationella 

värderingarna, och olympiska spel var särskilt politiskt laddade. Men när USA tävlade mot 

sovjetiska eller östtyska lag under OS spelade inte USA på samma villkor som de andra två. 

På grund av de amerikanska proffsligorna, som innebar väldigt lukrativa karriärmöjligheter 

för spelare, kunde de inte spela med sina bästa spelare eftersom de var proffsklubbarnas 

egendom vilka på den tiden inte släppte sina spelare till OS. Rättare sagt, det var inte tillåtet 

med lagsportproffs i OS. De sovjetiska spelarna var förvisso egentligen proffs men de var 

officiellt betraktade som amatörer de också. 

 

Min kommande analys av OS-matchen mellan Sovjet och USA 1980 handlar om just detta. 

Ett amerikanskt lag som bestod av endast amatörer ställdes mot mäktiga Sovjet som givetvis 

inte hade sina bästa spelare i NHL utan var yrkesspelare på hemmaplan.  

 

3.1.2 Svensk identitet 

Min bild är att Sverige har en tydlig nationell identitet men att vi svenskar inte vågar visa 

stolthet på samma sätt som amerikaner kan göra. Till att börja med har ju Sverige mer eller 

mindre ”alltid” funnits, och har därför inte behövt sammansvetsas som nation på samma sätt 

som ”unga” USA. 

Stereotypen av Sverige och svenskar inom sportsammanhang, men även i stort, är att vi är 

reserverade, förnuftiga, kyliga, rationella och systematiska och att vi saknar dynamik, finess 

och effektivitet.
34

 Vi är ett land som tvingats växa upp och leva med den förfärliga jantelagen 

som har utfärdat ett rapp med sin bitska piska efter varje gång en svensk fått för sig att hen 

kan vara viktigare och bättre än andra.  

                                                           
33

 Ibid. s. 97-98 
34

 Dahlén, s. 446 
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För att ta ett exempel på hur jantelagen gör sig påmind i Sverige än idag så såg jag ett avsnitt 

av SVT:s serie Mästarnas mästare från 2012 års säsong. I det avsnittet fick den forne 

handbollsspelaren och världsstjärnan Magnus Wislander frågan av en av sina medtävlande om 

det uppmärksammades något i Sverige efter det faktum att han blivit utsedd till väldens bästa 

handbollsspelare för hela 1900-talet. Wislander svarade att han brukade skoja om det när han 

var ute och föreläste på skolor eller liknande, för då blev han i de flesta fallen presenterad av 

arrangörerna som ”en av Sveriges bästa handbollsspelare genom tiderna”. Wislander brukade 

efter presentationen förtydliga att det bara var i Sverige han var en av de största i landet. I 

övriga världen var han betraktad som den bästa av alla spelare i hela världen. ”Men man får 

inte säga så i Sverige”.
35

  

 

Trots den begränsade viljan att förhäva sig har Sverige som sportnation faktiskt stått sig 

mycket bra på den internationella scenen, men det är genom de svenska idealen hårt arbete, 

samarbete och ödmjukhet inför uppgiften som triumferna har åstadkommits. Nu för tiden är 

det dock ”osvenskt att vara svensk”. För att ta fotbollen som exempel kan jag visa på hur 

Sverige som sportnation inte längre följer de gamla idealen, utan hellre vill se sig som ett land 

som följer med i den moderna sportvärlden. Ser man till Sveriges nationella identitet så har 

den förändrats på samma sätt som synen på fotbollen. Från att ha varit ett relativt slutet 

fotbollsland öppnades nya möjligheter att beskåda fotboll från andra delar av välden på ett 

mer bekvämt och enkelt sätt när nya tv-kanaler visade fotboll från andra länder. I Sverige var 

det länge bara brittisk fotboll man kunde se på tv, och i mycket liten utsträckning, men 

fotbollen i England var ganska lik den som spelades i Sverige, då den byggde på hårt arbete 

snarare än teknik och artisteri. 

 

På grund av detta sportmediala uppvaknande fängslades tv-tittarna av den (främst) europeiska 

toppfotbollen. Det spelades tydligen en helt annan typ av fotboll nere på kontinenten - en 

mycket ”roligare” sådan. Många andra länder hade ligor och landslag som spelade en typ av 

fotboll som nästan kunde kallas konst, medan vi i Sverige fick hålla till godo med svett, 

svordomar och snus. Så kunde det ju inte fortsätta. 

                                                           
35

 Magnus Wislander ur Mästarnas mästare: 
http://svtplay.se/v/2791131/mastarnas_mastare/del_4_av_10?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-
1/pl,v,,2788409/sb,p104062,1,f,-1 

http://svtplay.se/v/2791131/mastarnas_mastare/del_4_av_10?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2788409/sb,p104062,1,f,-1
http://svtplay.se/v/2791131/mastarnas_mastare/del_4_av_10?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2788409/sb,p104062,1,f,-1
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Då svenskar ofta anpassar sig efter hur andra länder gör, var det knappast någon överraskning 

att vi skulle föredra, och försöka anamma, den tekniska fotbollen när vi väl kommit i kontakt 

med den. Sverige har genom åren alltid velat ligga i bräschen vad det gäller modernitet, vilket 

såklart även inbegrep fotbollen, när man väl insåg att man halkat efter inom det området. 

Det har tagit sin tid, men på senare år har landslaget börjat spela en mer teknisk fotboll, om än 

strukturerad och ansvarsfull på ett ”typiskt svenskt” manér. Kanske har ”vi” en något 

ambivalent fotbollsidentitet? 

 

Alan Bairner skriver i sitt kapitel om den svenska identiteten bl.a. att svenskar är stolta över 

sitt land, men på ett relativt blygsamt sätt. Han skriver om hur svenskar, till skillnad från 

andra länder, kan se realistiskt på t.ex. sitt landslags prestationer ute i världen. Bairner tar upp 

hur svenskar gick ut på gator och torg sommaren 1994 och firade att Sverige hade vunnit 

bronset i fotbolls-VM. I många andra länder hade folket varit besvikna över en missad 

finalplats, men i landet där ledordet är lagom kunde man se på sitt landslags prestation på ett 

realistiskt sätt, menar Bairner. 

 

För att ge en bild av hur en enskild idrottare kan föra folk tillsammans i Sverige går Peter 

Dahlén ganska utförligt igenom fenomenet Gunder Hägg. Medeldistanslöparen skapade med 

hjälp av medierna en enorm idoldyrkan hos svenska folket i början av 1940-talet. I detalj 

redogjordes i tidningarna för vad han åt, hur han tränade o.s.v. En typ av medieskvaller som 

inte var vanligt under denna tid och i denna omfattning. Tidningspressen hade börjat skapa 

”nationalidolen” Gunder Hägg.
36

  

Kulmen för detta intresse inträffade 1943, då Hägg gjorde en fartfylld båtresa till USA för att möta deras  

främsta löpare. I samband med detta företog Radiotjänst sina första direktsändningar över Atlanten, varvid  

en stor del av svenska folket tog plats framför radioapparaterna mitt i natten. Mycket starka nationella 

känslor tog sitt grepp om landet och enligt Wijk var detta sannolikt ’första gången som en enskild 

idrottsman upphöjdes till en allmän nationalsymbol’
37

 

 

För att inte tala om megafenomenet Ingmar Stenmark. ”Vi fick inte ledigt i min 

gymnasieskola när det var riksdagsdebatter eller kulturprogram, men vi fick ledigt när 

Ingemar Stenmark åkte slalom”
38

 

                                                           
36

 Dahlén, s. 427 
37

 Ibid. s. 427  
38

 Ibid. s. 233 
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4. Metod och material 

Eftersom jag kommer att jämföra faktiskt matchförlopp så som det visades i tv, med hur det 

skildrades i den amerikanska dokumentären samt den amerikanska fiktionsfilmen, kommer 

jag att analysera skillnaderna mellan hockeymatchen vid OS 1980 mellan USA och Sovjet 

som den amerikanska TV-kanalen ABC sände, dokumentären Do You Believe in Miracles? 

The Story of the 1980 U.S. Hockey Team av TV-kanalen HBO från 2001 och fiktionsfilmen 

Miracle, regisserad av Galvin O’Connor, från 2004.  Den svenska tv-sändningen vore mindre 

lämplig vid denna jämförelse. 

 

Det jag kommer titta på är dels hur hockeymatchen, eller snarare tv-sändningen av den, samt 

dokumentären är uppbyggd rent dramaturgiskt och vad som skiljer sig från hur den senare 

fiktionaliseras, men även hur, eller om, matchen, respektive dokumentären och filmen är 

vinklade ur patriotiska perspektiv. Det sistnämnda kommer jag att studera genom att 

undersöka vilka ord som används om amerikaner respektive sovjeter, ”vi” respektive ”dom”, 

och vilka egenskaper som spelarna och lagen tillskrivs. Hur det talas om dem, helt enkelt.  

 

Jag kommer fokusera på hur målgörandet i matchen går till i själva TV-sändningen, hur 

huvudpersonerna reflekterar över målen i dokumentären samt om det stämmer överens med 

hur fiktionsfilmen sedan valt att skildra målen.  

 

Anledningen till att jag väljer just denna match är det faktum att det var så mycket mer än en 

match; det var öst mot väst, mitt under kalla kriget. USA och dess folk hade ett ganska dåligt 

självförtroende. Det rådde stor inflation i landet, islamistiska studenter hade tagit tjänstemän 

på amerikanska ambassaden i Iran till gisslan, Sovjet hade invaderat Afghanistan och det 

fanns inget som USA kunde göra. Det var ett land som hade tappat tron på sig själva. 

 

En avgränsning är att jag även kunde ha undersökt den ryska identiteten då den är så starkt 

kopplad till just ishockey, men jag hittade tyvärr inte tillräckligt bra information om det. 
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5. Analys och resultat 

Händelsen kallad ”Miracle on Ice” är allmänt betraktad som den största bedriften inom sport 

på hela 1900-talet. Sovjet var under flera årtionden världens bästa lag och krossade i princip 

allt motstånd som kom i deras väg. De vann nästan vartenda VM- och OS-guld under åren 

1954 till 1991. I olympiska sammanhang var deras statistik 62 vinster, 6 förluster och 2 

oavgjorda. Sovjet var ett väldigt fruktat lag som inte fruktade något lag. Fram till matchen 

mot USA under 1980 års olympiska spel hade de vunnit varenda match under gruppspelet och 

hade gjort förkrossande 51 mål och endast släppt in 11 på de fem matcherna.
39

 Det var således 

inte många som trodde att USA skulle ha en chans att hota storfavoriterna från Sovjet. Men de 

politiska aspekterna av denna match gick inte att blunda för. ”For us it was a hockey game. To 

the rest of the world, it was a political statement.”
40

  

 

 

5.1 Hockeymatchen 

Den amerikanska TV-sändningen av matchen sändes konstigt nog inte i direktsändning, utan i 

efterhand, några timmar efter att matchen redan var avgjord. Detta är särskilt märkligt med 

tanke på att matchen spelades på amerikansk mark, i delstaten New York, och inte motive-

rades av exempelvis tidsskillnader. Kanske var det ett tecken på att förväntningarna på seger 

var obefintliga och att man inte gärna ville visa upp hur man förödmjukades. Dessutom 

sändes inte hela matchen. ”To fit it into prime time – and show men’s slalom [bl.a. med 

Ingmar Stenmark] – chunks were cut.”
41

Dennis Lewin från ABC var den som klippte matchen 

och förklarade saken så här i efterhand:  

It’s easy to say afterwards, ’why did we do that?’ But going in, we didn’t expect to carry it  

virtually in its entirely. Your fondest hope was that the U.S. team would keep it close, not  

that they would win.
42

  

 

ABC:s studioankare Jim McKay introducerade däremot matchen för de amerikanska TV-

tittarna i direktsändning, vilket alltså innebar att han var tvungen att hålla masken om hur 

matchen hade slutat. Det pokeransiktet var dock ganska genomskinligt av förklarliga skäl. 

                                                           
39

 http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_on_Ice 
40

 Abelson, D.E. (2010) (Citat av forne landslagsspelaren David Silk), s. 65 
41

 Sandomir, Richard (2000): ”Miracle on Ice of 1980 Looks Different Today” 

(http://www.nytimes.com/2000/02/22/sports/tv-sports-miracle-on-ice-of-1980-looks-different-today.html 

[29/5-12]  
42

 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_on_Ice
http://www.nytimes.com/2000/02/22/sports/tv-sports-miracle-on-ice-of-1980-looks-different-today.html
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Man kan tydligt se hur han ler oväntat mycket och vissa av de saker han säger avslöjar ganska 

mycket. Den största faktorn var emellertid den folksamling som 

stod i bakgrunden och jublade och viftade med amerikanska 

flaggor. Dessa personer hade givetvis blivit tillsagda att inte 

avslöja resultatet, men det var nog en lite väl naiv förhoppning 

med tanke på resultatet och matchens betydelse. De försökte dock se relativt timida och lugna 

ut i deras firande, med halsdukar med det något neutrala ”GO FOR GOLD” skrivet på sig. 

Men de ser lite väl glada ut med tanke på att de realistiskt sett inte borde ha haft några större 

förhoppningar om seger. 

 

 

Själva hockeysändningen inleds med att ABC:s kommentatorer på plats, Al Michaels och 

forne målvakten Ken Dryden, pratar upp matchen. Al Michaels säger:  

 

[…] I’m sure there is a lot of people in this building who do not know the difference between a blue  

line and a cloth line, it’s irrelevant, it doesn’t matter […] [it’s] an event that needs no build up […]  

in a political, or nationalistic sense, I’m sure this game is being viewed in varying perspectives,  

but manifestly it is a hockey game, the United States and the Soviet Union, on a sheet of ice, in Lake  

Placid, New York.
43

 

 

Så genom att förtydliga att denna match inte behövde någon extra upphaussning bidrog han 

ironiskt nog väldigt mycket till att just bygga upp den historiska matchen ytterligare. Vid 

Michaels sida satt alltså expertkommentatorn Ken Dryden, och han fyllde i med: ”[…] they 

[USA] will be playing against a very good team, a team that is better than they are, and after 

that time, after it’s all over, this team will find out an awful lot about themselves […]”
44

 

Matchen blev således dramaturgiskt upplagd som en typisk sportfilm; det var David mot 

Goliat. USA skulle realistiskt sett inte kunna vinna, men om de gav sitt yttersta och visade 

mycket hjärta så kunde det omöjliga kanske bli möjligt.  

 

Även om Al Michaels citat här ovan var ganska korrekt när han talade om hur de flesta 

människor som satt sig i arenan för att bevittna denna match inte visste mycket om hockey så 

blev det amerikanska folket väldigt fängslade och berörda av hockeylaget.  

                                                           
43

 Al Michaels på TV-kanalen ABC, inför matchen, 22 februari 1980. 
44

 Ken Dryden, ABC, inför matchen. 
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It didn’t matter if those watching the so-called Miracle on Ice unfold had little, if any,  

knowledge about hockey. What mattered was that those tuning in to this historic event  

could take part in an All-American narrative about a team of young hockey players  

who went from rags to riches.
45

 

 

Matchen inleds med ett ganska ostrukturerat spel från båda lagen, men det är Sovjet som tar 

tag i taktpinnen och skapar de första chanserna. USA sticker dock emellan och testar den 

ryske målvakten Tretjak, som på den tiden ansågs vara världens bästa målvakt. 

Krutov gör dock ganska snart 1-0 till Sovjet, efter en styrning av Kasatonovs skott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till slut kom alltså 1-0-målet, som de flesta hade väntat sig. Publiken måste ha trott att detta 

var startskottet till den sedvanliga utskåpningen. Någon vecka innan turneringen hade samma 

ryska lag vunnit över det amerikanska laget med 10-3 i en träningsmatch i New York, som 

enligt kommentatorn Al Michaels lika gärna kunnat sluta 20-0, så chanslösa var USA 

nämligen i den matchen.
46

 

Med lite knappt sex minuter kvar av första perioden gör dock USA 1-1. 

                                                           
45

 Abelson, s. 67 
46

 Al Michaels ur Do You Believe in Miracles? The Story of the 1980 U.S. Hockey team (ABC, 2001) 

Den ryske anfallaren Krutov följer 

efter en av USA:s försvarare 

bakom det amerikanska målet. 

Krutov slår lite lätt med sin klubba 

över amerikanens händer och 

klubba. 

Amerikanen tappar kontrollen 

över pucken. 

Kasatonov på blålinjen snappar 

upp pucken och skjuter iväg ett 

skott mot mål. 

Pucken styrs i mål av Krutov, till 

höger i bild. 
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Kommentatorerna visar för första gången på matchen vilket lag de egentligen har närmast 

hjärtat. Men glädjen är ändå ganska sansad från deras sida och de är relativt observerande och 

analytiskt lagda när de beskriver målet. De benämner det amerikanska laget hela tiden som 

”The American Team”, eller ”The U.S. Team” och det sovjetiska för ”The Soviet Team” eller 

”The Russians”. Alltså inget ”vi” mot ”dom” vid det här laget. 

Med knappt två och en halv minut kvar av första perioden skulle dock Sovjet ”återställa 

ordningen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzz Schneider kommer farandes 

på vänsterkanten och drar iväg 

ett slagskott mot mål. 

Skottet letar sig upp i målvakten 

Vladislav Tretjaks vänstra kryss. 

Ett skott som den i vanliga fall så 

suveräna målvakten borde tagit. 

Stort jubel utbryter på läktarna. 

Kommentatorerna visar också för 

första gången tecken till 

subjektiva känslor då de skriker 

till av glädje och upphetsning för 

en kort stund. 

Rysk spelare (till höger i bild) kommer åkandes 

in i zon. Han försöker passa sin medspelare 

(högst upp i bild). 

Men pucken når inte sin destination. Istället 

studsar den på den amerikanska spelarens 

skridskor och tillbaka till ryssen som slog 

passningsförsöket. 

Ryssen får alltså pucken till skänks och siktar in 

sig på det högra krysset. 

Han gör inget misstag och 2-1 till Sovjet är ett 

faktum. Publiken buar… 
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En kalldusch för USA, som fram till 1-2-målet kämpat på bra och visat mycket hjärta. Men så 

med endast sekunder kvar av första perioden kvitterar dock USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta mål fick den ryske tränaren Victor Tichonov att bli frustrerad. Han bytte kontroversiellt 

ut sin förstemålvakt Tretjak och satte in andremålvakten Vladimir Myshkin till den andra 

perioden.  

 

Bara drygt två minuter in i andra perioden kunde dock Sojvet återigen ta ledningen med 3-2 

efter ett mål i numerärt överläge. 

Med fem sekunder kvar av den första perioden 

skjuter Dave Christian i det amerikanska laget 

en puck på måfå ner mot den ryske målvakten. 

Tretjak lämnar ovanligt nog en retur rakt ut i 

banan. Mark Johnson har bra fart och hinner 

före de sovjetiska försvararna. 

Johnson fintar ner målvakten och lägger in 

pucken i mål med endast en sekund kvar av 

perioden. 

Att klockan syns i bild berodde på att matchen 

inte sändes i sin helhet i USA. En redigerare 

satt och klippte matchen medan den pågick 

eftersom matchen skulle eftersändas strax 

efter att matchen var slut. Anledningen till att 

de klippte hade till viss del att göra med att de 

även hade andra OS-grenar de skulle klämma 

in på samma kanal, som t.ex. Ingmar 

Stenmarks slalomåk. Dessutom var det ingen 

som trodde att USA skulle ha en chans att ens 

spela jämt mot Sovjet. 
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Sovjet kom att dominera den andra perioden spelmässigt och hade tolv skott mot mål, medan 

USA hade förtvivlat svårt att skapa chanser och avfirade endast två skott på hela perioden. 

Ryssarna lyckades dock bara göra ett mål på sina chanser, vilket innebar att det var fortsatt 

jämt in i sista perioden. Knappt nio minuter in i tredje perioden kom dock USA:s kvittering. 

 

 

 

 

 

Sovjets spelare Aleksandr Maltsev kommer fri 

med målvakten. 

Helt oattackerad påbörjar Maltsev sin dragning 

mot den amerikanske målvakten Jim Craig.  

Relativt enkelt lägger ryssen in pucken bakom 

en ganska chanslös Craig. 

3-2 till Sovjet, men spelarna sprudlar inte 

direkt av glädje. Snarare var det lättnad de 

kände. Nu skulle det väl ändå ordna sig, tänkte 

de nog. 

USA:s Dave Silk med puck. En ryss 

är just på väg att utfärda en 

höfttackling mot honom. 

Men Silk hinner precis innan 

tacklingen passa iväg pucken, 

förmodligen med förhoppningen 

om att den skulle nå den 

framrusande amerikanen på 

vänsterkanten. 

Pucken hamnar dock hos en 

sovjetisk spelare som dock har 

problem att kontrollera den. 
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Jublet är enormt i arenan. Även huvudkommentatorn Michaels blir rätt uppspelt. Ken Dryden 

agerar dock oväntat sakligt och neutralt. Bara en liten stund senare, när det återstod exakt tio 

minuter av matchen gör så USA vad som kommer att visa sig vara segermålet. 

 

 

 

 

 

Mark Johnson lyckas snappa åt sig 

pucken efter att den ryske backen 

inte lyckats få fason på den. Han 

sätter pucken lågt, under nyinbytte 

andremålvakten Myshkin.  

”Well, a goal that absolutely came 

out of nowhere”, kommenterar 

expertkommentatorn Ken Dryden. 

Det avgörande målet tillkommer 

efter lite spel längs sargen. En ryss 

slår bort pucken (åt vänster i bild). 

Pucken hamnar mellan en 

amerikan och en ryss varav ingen 

av dem lyckas få kontroll på den. 

Istället studsar pucken av slump ut 

i mittzon… 

Coach Herb Brooks reagerar på 

målet. 

Han laddar upp för ett dragskott… 

Folkets jubel vet inga gränser. De amerikanska spelarna slänger 

sig enormt exalterat över 

målskytten Eruzione. 

Herb Brooks tittar upp på 

resultattavlan och verkar ha svårt 

att tro att det är sant. De leder 

över Sovjetunionen med endast 10 

minuter kvar att spela. 

..och sätter dit pucken med hjälp 

av den ryske backen som olyckligt 

nog skymde Myshkin i mål. 

..där USA:s lagkapten Mike 

Eruzione kommer åkandes och får 

tag i pucken. 
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Vid 4-3-målet kan inte ens Dryden hålla sig, utan både han och Michaels utbrister i ett 

okontrollerat jubel, dock väldigt kortvarigt, speciellt från Drydens sida.  

Nu följde tio långa minuter för det amerikanska laget, där de gjorde vad de kunde för att hålla 

ryssarna på avstånd. Sovjet pressade på något enormt under fortsättningen av matchen, men 

USA höll ut.  

 

När det endast återstår sekunder av matchen kommer så Al Michaels välkända slutreferat: 

“11 seconds, you've got 10 seconds, the countdown going on right now! Morrow, up to Silk. 5 

seconds left in the game. Do you believe in miracles? YES!”  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentatorerna är under hela sändningen överraskande opartiska i sitt sätt att kommentera. 

De säger aldrig ”vi” eller ”dom” och har ett väldigt neutralt perspektiv stora delar av matchen. 

Det är endast vid målen som USA gör samt vid slutsignalen som man kan höra en glädje och 

en viss stolthet från deras sida.  

 

Övriga reflektioner är att det var en hel del tveksamma utvisningar som ryssarna åkte på, samt 

en del situationer som borde ha resulterat i att en amerikan fått sätta sig i utvisningsbåset, men 

domarna valde att fria.            

 

 

 

 

Spelarna stormar ut på isen och 

vet knappt hur de ska agera. De 

har slagit det ”oslagbara Sovjet”, i 

OS dessutom. 

De slänger sig över 

målvaktshjälten Jim Craig och ett 

vilt firande tar sin start. 

De sovjetiska spelarna vet inte 

heller riktigt hur de ska agera. De 

var inte vana vid att förlora och 

stod mest och beundrade hur 

amerikanerna kunde bli så glada 

för en seger. De hade själva glömt 

bort hur det kändes att visa 

glädje vid segrar eftersom de 

vann så ofta, reflekterade 

målvakten Tretjak flera år senare. 

(källa: dokumentären) 
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5.2 Dokumentären 

Do You Belive in Miracles är en typisk 

expositorisk dokumentär, d.v.s. en 

traditionell typ av dokumentär, där vi blir 

ledsagade av en allvetande berättarröst 

genom hela filmen. Det rörliga materialet 

består av arkivbilder och arkivfilmer 

föreställande det berättarrösten beskriver, 

plus en hel del intervjuer. (Se Nichols
47

 för 

mer om modus i dokumentärfilmer.)  

Redan första meningen i dokumentären sätter en patriotisk ton på det hela då en f.d. spelare i 

det amerikanska laget säger: ”It was more than a hockey game. It was us against them, it was 

freedom versus communism.” Under tiden som detta och en del liknande saker sägs som 

introduktion, spelas en melodi i bakgrunden som låter som något som kunde passat i en 

krigsfilm; ett trummande ljud och blåsinstrument kompletteras med lite lugnare partier där det 

istället är låter som pianon och fioler.  Det är musik som troligen ämnar förstärka de stolta 

känslorna hos den amerikanska publiken. För det är uppenbart att dokumentären är gjord av 

amerikaner för amerikaner, i första hand.  

 

”America. For many, it is a word that contours up images, of a land of miracles, where 

anything is possible.”
48

  

 

 

 

 

Därefter går berättarrösten in på hur det dock under 1970-talet var en annan bild som 

förknippades med landet. Det var en mörk tid, en tid av depression där bl.a. förlusten i 

Vietnamkriget, Watergate, inflationen och gisslansituationen i Iran alla var delaktörer i att 

visa hur USA tappat greppet, hur de inte längre var den dominerande världsmakten som de en 

gång var. USA:s befolkning mådde dåligt, men ett hockeylag fyllt av arbetarklassgrabbar 

                                                           
47

 Nichols, Bill: Introduction to Documentary (Bloomington, (första upplagan), 2001) sidor 99-138 
48

 Berättarrösten (Liev Schreiber) i Do You Believe in Miracles: The Story of the 1980 U.S. Hockey Team (HBO, 

2001) 

Bilden visar immigranter i början 

av seklet som från sin båt närmar 

sig Frihetsgudinnan och 

”Möjligheternas land”. 
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skulle väldigt oväntat få landet på fötter igen. Hockeylaget skulle bli en symbol för nationell 

stolthet. Under tiden som bilder på gisslansituationen i Iran, slutliga förlusten i Vietnamkriget, 

Watergate osv. spelas istället en mycket mer dyster musik. Mycket blåsinstrument nu också 

men de spelas nu i moll. Dessa bilder signalerade hur maktlösa vi hade blivit, säger 

berättarrösten. Därefter klipps det ganska snart in bilder på det amerikanska hockeylagets 

firande efter triumfen mot Sovjet, och berättarrösten berättar om hur det oväntat skulle bli just 

dessa tjugo unga collegekillar som skulle få en hel nation att åter igen bära den amerikanska 

flaggan med stolthet. 

 

Dokumentären fokuserar därefter – på ”typiskt amerikanskt individualistiskt manér” – mycket 

på huvudcoachen Herbert Brooks, som med sin säregna stil förde hockeylaget till guldet. Med 

hjälp av arkivfilmer och foton samt intervjuer gjorda i samma tidsperiod som dokumentären 

producerades får tittaren en bild av denne strikte men ärliga människa som skulle komma att 

få en hjältestatus i USA för alltid.   

 

Det läggs ganska stor vikt vid det faktumet att Brooks själv 

var nära att få spela OS 1960; han var t.o.m. med när de tog 

lagbilden, men han blev petat som sista man, dagen före 

avfärden till Moskva, där spelen skulle hållas. Detta lämnade 

ouppklarade affärer hos Brooks, ”he had something to 

prove”.
49

 Alltså ett slags revanschtema.  

 

En annan person som ägnas särskild uppmärksamhet är målvaken Jim Craig, eftersom han 

förlorade sin mamma i cancer och han och hans pappa tog det väldigt hårt. Detta ”human-

interest”-tema tas förmodligen upp för att ytterligare öka den pathos som tittaren 

förhoppningsvis ska känna.  

 

Berättarrösten guidar oss igenom varje steg, från laguttagningen till träningsmatcherna till 

matchen mot Sovjet. Vi får även ta del av bilder på och intervjuer med det ryska laget. 

Framför allt fokuserar dokumentären på Sovjets målvakt Tretjak (senare målvaktstränare i 

USA), som berättar hur det var att drillas som hockeyspelare bakom järnridån, vilket inte var 

någon barnlek. De var mer eller mindre soldater, med den skillnaden att de stred med klubbor 

                                                           
49

 E.M. Swift från tidningen ”Sport Illustrated” ur Do You Believe in Miracles 



27 

 

istället för gevär. Landslagstränaren Tichonov var inte speciellt populär bland spelarna, men 

Tichonov hade givetvis även han stor press på sig. Han bar hela landet på sina axlar. 

Rysslands nationella identitet var hockey. Det var deras sport och de skulle helst vinna 

varenda period och vartenda byte.  

”They were government sponsored magicians on ice, who had been dominating international 

hockey since the darkest days of the Cold War.”
50

  

 

En hel del fokus får även de interna stridigheter som pågick i det amerikanska laget eftersom 

Herb Brooks hade valt ut många spelare från några av Bostons universitetslag och lag ur 

Brooks hemstat Minnesota. Spelarna från dessa två områden hatade varandra. Det rådde stark 

rivalitet. Brooks plan för att få spelarna sams var att ge dem någon att hata gemensamt, 

nämligen honom själv. Han började drilla sina spelare så hårt att de började avsky honom, 

precis som ryssarna avskydde sin coach Tichonov.  

 

Efter en mycket dramatisk uppbyggnad där vi tittare har fått tagit del av både toppar och dalar 

är det så dags för filmens klimax. Matchen med stort M. De första bilderna från matchen som 

visas i dokumentären är bilder av publiken. Bl.a. en stor amerikansk flagga följt av en man 

med texten ”BELIEVE IN CHRIST” tryckt på sin tröja. 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter får vi höra hur spelarna berättar om det tal som Brooks höll inför sina spelare precis 

innan matchen, med fraser som t.ex. “It’s our time, not their time, screw them […]” Vi får 

även höra hur lagkaptenen Mike Eruzione berättar om hur de fick telegram från en kvinna i 

Texas med önskningen ”Beat those commie bastards!” innan matchen, och David Silk berättar 

om hur de verkligen insåg att de trycka bokstäverna ”USA” på framsidan av tröjorna betydde 

att de spelade för sitt land. 

 

                                                           
50

 Berättarrösten (Liev Schreiber) i Do You Believe in Miracles 



28 

 

Från själva matchen är det mest målen som står i fokus och det rör sig om bilder direkt tagna 

från ABC:s sändning av matchen. Under tiden som målen, och vissa andra situationer spelas 

upp, får vi på ljudbandet höra hur spelare från främst USA men även hur några forna spelare 

från Sovjets lag upplevde matchen.  

 

När USA tagit ledningen med 4-3 berättar de amerikanska spelarna hur de tyckte minuter 

kändes som timmar när Sovjet pressade på något ursinnigt för en kvittering de sista tio 

minuterna.  

 

Efter matchen var slut börjar en pampig musik spela i bakgrunden samtidigt som bl.a. 

målvakten Jim Craig reflekterande säger ”We beat them!”. 

Berättarrösten fortsätter med att förklara hur spelarna från Sovjet fick skämmas när de kom 

hem och att tränaren Tichonov blev inkallad till ”förhör” hos Leonid Brezjnev. 

 

Vi får mot slutet av dokumentären höra hur ryktet om matchens utfall spred sig som en löpeld 

genom Lake Placid och övriga USA och berättarrösten förkunnar vidare att ”the victory 

triggered an outpouring of national emotion, never before provoked by a sporting event.” 

 

We hadn’t had a reason to feel patriotic as a country for a long time, and this was a reason,  

 it was a good reason. We were able to be proud of our self again. We beat the Russians.  

It was WE, it wasn’t they, it wasn’t the U.S. kids, it was WE. WE beat the Russians!
51
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5.3 Filmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miracle börjar inte genom att etablera karaktärer eller visa bilder på hockey, utan den börjar 

med ett kollage av de händelser, Watergate, inflationen, kriget i Vietnam o.s.v. som skedde 

under 1970-talet i USA, år för år. Det mesta var negativt. 

 

Kollaget avslutas med att dåvarande presidenten Jimmy Carter säger: ”It is a crisis of 

confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. 

The symptoms of this crisis of the American spirit are all around us.” Detta anslag förankrar 

en del pathos hos tittaren då det visar upp, eller påminner oss som tittare – och då speciellt 

amerikaner - om vilken betydelse denna turnering, och framförallt matchen mot Sovjet hade 

då det begav sig. Det var ett land med dåligt självförtroende och utan någon vidare 

sammanhållning. Ett hockeylag bestående av unga collegegrabbar skulle ytterst oväntat ändra 

på det. 

 

Filmens huvudperson är, precis som i dokumentären, den numera legendariska coachen 

Herbert Brooks (spelad av Kurt Russell). Filmen börjar med att vi får se hur han är på ett möte 

med det amerikanska amatörhockeyförbundet, där han släpper bomben om att han vill ändra 

den typ av hockey som de amerikanska lagen traditionellt sett alltid spelat, det s.k. ”dump and 

chase”-spelet, som går ut på att snabbt få in pucken i anfallszon och störta in efter den. Brooks 

Fakta om Miracle: 
Producerad av Disney och regisserad av Calvin 
O’Connor 2004 med Kurt Russell i huvudrollen 
som Herbert Brooks.  
De flesta spelarna i filmen spelade, eller hade 
spelat hockey på en ganska hög nivå på riktigt, 
därav de ganska realistiska hockeyscenerna.  
 
Miracle var inte den första spelfilmen gjord 
om ”The Miracle on Ice” utan det gjordes en 
TV-film redan 1981 som hette just Miracle on 
Ice med bl.a. Karl Malden i huvudrollen som 
Herb Brooks.  
 
För mer om filmen se: 
http://www.chasingthefrog.com/reelfaces/mira

cle.php [28/5-12] eller 

http://www.imdb.com/title/tt0349825/ 
 

http://www.chasingthefrog.com/reelfaces/miracle.php
http://www.chasingthefrog.com/reelfaces/miracle.php
http://www.imdb.com/title/tt0349825/
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vill istället anamma den ryska spelstilen, d.v.s. ett spel mer inriktat på puckinnehav, teknik 

och passningsspel. Detta tas inte emot särskilt väl av delar av förbundet, för inte ville de 

anpassa sig efter motståndaren, det var inte USA:s stil att göra så, speciellt inte då 

motståndaren var Sovjetunionen. Men Brooks övertygar dem ändå om att enda chansen att slå 

ryssarna är genom att ta ryssarnas spel och använda det mot dem.  

 

En sportfilm måste givetvis innehålla mer än själva sportscenerna, om inte annat så för att 

locka andra tittare än de sportintresserade. Miracle fokuserar som sagt på Herb Brooks, men 

även målvakten Jim Craig precis som dokumentären gjorde. I fiktionsfilmen får Craig mer 

utrymme än någon annan spelare, även om såklart Brooks är med i de flesta bildrutorna. Det 

förklaras att en av den bortgångne mammans önskningar var att få se sin son Jim spela i 

landslaget. Dessa typer av dramaturgiska knep, som att föra in en sidoberättelse ämnar ge 

filmen ett större djup. Sportfilmers popularitet bygger, som jag varit inne på tidigare i 

uppsatsen, på att filmerna skildrar något mer än själva sporten, något allmängiltigt. Så att 

fokusera på dels coach Herb Brooks och dennes vardag, där han försummar familjen för att ge 

all sin energi till uppdraget som landslagscoach, och dels på Jim Craig och hans fars 

sorgarbete är just sådana ingredienser som krävs. Det slutar också lyckligt, vilket är viktigt. 

För Brooks del då hans fru visar förståelse för hans agerande, och för Craig som inför ögonen 

på sin pappa får vinna mot Sovjet, och senare även guldet i sista matchen mot Finland. 

 

Det finns många citat ur filmen som är typiska för sportfilmer. T.ex. håller Herb Brooks 

traditionsenligt ett ”krigstal” (=motivationstal) inför matchen mot Sovjet, där han säger: 

 

Great moments are born from great opportunity. And that's what you have here tonight, boys. That's what 

 you've earned here, tonight. One game. If we play'em 10 times, they might win 9. But not this game.  

Not tonight. Tonight we skate with them. Tonight we STAY with them... , and we SHUT THEM DOWN  

because we can! Tonight, we are the greatest hockey team in the world. You were born to be hockey  

players, Every one of ya. You were meant to be here tonight. This is your game. THEIR TIME IS DONE!  

IT'S OVER! I'm sick and tired of hearin' about what a great hockey team the Soviets have. SCREW 'EM! 

 This is your time, now go out there and take it!  

 

Detta tal är till vissa delar taget från verkligheten. Brooks höll ett tal för spelarna, där några av 

dessa ord fanns med, som jag tog upp i analysen av dokumentären, men om det var just så här 

är svårt att säga. Även den mest hårdhudade tittaren kan dock få gåshud av detta tal, även om 

det är uppbyggt exakt så som man kan förvänta sig. 
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För att också förstärka den nationella stolthetsfaktorn i filmen finns det några minnesvärda 

citat, bl.a. vid ett tillfälle då två av spelarna just har bråkat med varandra, på grund av 

rivaliteten mellan de olika Collegelag de representerar. Herb Brooks särar på de två spelarna 

och ryter till: “When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates. And 

the name on the front is a hell of a lot more important than the one on the back! Get that 

through your head!” 

 

 

5.3.1 Skillnader mellan dokumentation och fiktion 

Inramningen till matchen skildras i filmen som en eufori av känslor bland publiken, med 

massor av folk som viftar med amerikanska flaggor, men av tv-sändningen att döma var det 

ändå ganska lugnt på läktaren i början, om än förstås förhållandevis uppspelt.  

 

De mest uppenbara skillnaderna kommer när målen görs. När Sovjet gör 1-0 skildras det i 

filmen som om den amerikanska backen som tappar pucken till den ryske målskytten blir 

ordentligt slagen på armen av ryssen precis innan målet, och att publiken, lagledarna och 

spelarna blir vansinniga över detta. I TV-sändningen ser det dock inte ut att vara mycket till 

slag, och inte blir det några vilda protester för detta heller, som filmen ger sken av.  

 

 

 

 

1-1-kvitteringen av USA är inte heller helt verklighetsbaserad. Innan kvitteringen tacklar en 

Ryssen laddar upp för att drämma 

till amerikanen ordentligt. 

Klubban ser ut att träffa 

amerikanen hårt över händerna. 

Slaget får honom att ramla ihop 

på isen, något som inte skedde i 

tv-sändningen. 

”Ah COME ON!” ropar en irriterad 

coach Brooks. 

Kasatonov skjuter iväg skottet och 

Krutov styr in den. 

”IT WAS A SLASH!!!”  
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av USA:s spelare en ryss, vilket blir starten på anfallet som leder till målet, men i själva 

verket förekom aldrig en sådan tackling.  

 

 

 

 

 

Vid 2-1-målet till Sovjet sker detta genom en försköning av målet. I verkligheten var det ett 

mål som kom till efter att pucken turligt studsat på en amerikansk back, och hamnat hos 

samme ryss som orsakat studsen. I filmen sker detta mål genom en snygg genomåkning på 

typiskt Sovjetiskt manér.  

 

 

 

2-2-målet är det enda mål som är kopierat från hur det verkligen såg ut.  

O’Callahan tar fart… …och tacklar den ryss som har 

pucken. 

Spelarna på bänken jublar för 

tacklingen. 

En annan amerikan tar hand om 

pucken och passar iväg den… 

O’Callahan ser spänt på vad hans 

uppoffrande spel ska leda till. 

Även spelarna på bänken är med 

på noterna. 

Passningen når Eruzione som 

laddar upp för slagskott. 

Pucken sitter snyggt uppe kring 

det högra krysset. 

Oväntat, men inte helt orättvist 

får amerikanerna jubla. 

Ryssen gör tunnel på den 

amerikanska backen. 

Han fortsätter därefter 

elegant framåt mål. 

Lägger upp pucken 

snyggt till vänster om Jim 

Craig. 

Ryssen ger målvakten 

Craig en högfärdig blick 

efter målet. 
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3-2-målet till Sovjet är otroligt, nästan chockerande ändrat i filmen jämte mot hur det gick till 

på riktigt. I filmen ser vi hur USA:s målvakt blir överkörd av en sovjetisk spelare vilket leder 

till att en annan ryss kan komma och slå in pucken i öppet mål. Publik, spelare och 

tränarstaben blir helt vansinniga. Men 3-2-målet kom egentligen till genom ett friläge för 

Sovjet, som man kan se i mitt bildkollage från tv-sändningen av målet. Ingen ryss var i 

närheten av att ens nudda målvakten. Det enda autentiska med detta mål var att det var 

samma målskytt. Man brukar ju kalla en del idrottare för ”filmare” när de fuskar genom att 

ramla lite väl lätt i närkamper (inom främst fotboll) eller överdriva situationer, men här är det 

istället filmen Miracle som ”filmar”, ordentligt dessutom. Man kanske skulle kunna säga att 

det är en ”metafilmning”, d.v.s. en filmning av en filmning.  

 

 

Endast nio sekunder kvar av 

första perioden. 

Brooks funderar på hur han ska 

göra. 

Han beordrar Mike Johnson in på 

banan. 

Johnson åker mot blålinjen… …ser hur Dave Christian skjuter 

ner pucken mot mål… 

…och störtar själv efter pucken 

när de andra väntar på slutsignal. 

Han finter ner Tretjak och sätter 

dit pucken. 

Stort jubel givetvis. Tichonov blir mycket irriterad 

över slarvet från hans spelare, 

som slutade åka skridskor. 

En sovjetisk spelare tar upp siktet 

på USA:s målvakt. 

Han tacklar Craig hårt över 

huvudet, som ramlar ner mot 

isen.  

Där blir han liggande… 
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3-3-målet kommer i filmen till genom att en amerikan kommer fri på högerkanten och skjuter 

pucken i mål, medan TV-sändningen tydligt visar hur det rör sig om en slumppuck som via en 

sovjetisk skridsko hamnar hos amerikanen som sedan sätter pucken i nät.  

 

 

 

 

4-3-målet till USA, slutligen, skildras i filmen genom lagarbete, där en väl avvägd passning 

från en amerikan ställer sin medspelare ganska fri framför målet, varefter denne sätter pucken 

i nätet. Detta skiljer sig dock mot hur det såg ut på riktigt, där pucken som amerikanen fick 

inte var en passning från någon medspelare, utan en studspuck som studsat omkring längs 

…medan Maltsev kommer och 

slår in pucken i öppet mål. 

Det klipps in en bild på Jim Craigs 

pappa på läktaren som ser 

förskräckt ut. 

Craig kan dock strax ställa sig upp 

och spela vidare. 

Pappa Craig är lättad men 

irriterad över den fula smällen 

från ryssens sida. 

Tichonov ser typiskt skurk-ond ut. 

Dave Silk kommer åkandes längs 

blålinjen. 

Mark Johnson gör Silk 

uppmärksam på att han finns fri 

till höger. 

Silk lyckas precis som i tv-

sändningen få iväg en passning 

innan tacklingen. 

Med den skillnaden att 

passningen här går direkt till 

Johnson… 

…som sätter dit pucken. Arenan fullkomligt exploderar i 

jubel. 
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sargen bland olika spelare, innan den på något sätt studsade in i banan och fram till 

framrusande amerikansk målskytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någon tackling före målet förekom inte heller på riktigt. Av tv-sändningen att döma var det i 

så fall snarare amerikanen som fick en liten smäll vid sargen.  

 

De följande tio minuterna av matchen skildras som en heroisk kämpainsats av amerikanerna. 

Ryssarna matar puckar på mål men USA blockar skott och tacklar Sovjets spelare som om det 

inte fanns någon morgondag. Jim Craig i USA:s mål får stå för många svettiga räddningar. 

En amerikan har just tacklat 

puckförande ryss, till höger i bild. 

En annan amerikan kommer och 

plockar upp den lösa pucken. 

Mike Eruzione ropar att han är fri 

framför mål. 

Puckföraren ser Eruzione och 

lägger en väl avvägd passning till 

honom. 

Eruzione får pucken och åker mot 

mål. 

Slowmotion. Eruzione beslutar sig 

för var han ska skjuta. 

Bestämmer sig för var och sätter 

pucken i nätet. 

Brooks visar ordentlig glädje. Craigs pappa klipps återigen in, 

som givetvis även han är väldigt 

glad. 

Spelarna slänger sig över varandra 

i en stor hög. 

Väldigt många amerikanska 

flaggor letar sig fram.  
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Detta skeende stämmer ganska väl överens med hur det såg ut i matchens slutskede även om 

de såklart har lagt in en del tacklingar, och överdrivna räddningar för att öka dramatiken. 

 

När slutsignalen så ljuder skildras det i filmen som ett jubel 

som aldrig vill ta slut med stående ovationer från publiken, 

men i tv-sändningen kan man se att publiken börjar lämna 

arenan relativt tidigt efter en stunds hyllningar. Detta firande 

är ju givetvis något som var väldigt viktigt att förlänga i 

spelfilmen då det skulle bli alltför abrupt om de skulle kopiera publikens agerande från tv-

sändningen. Det var inte så att publiken på riktigt lämnade jättetidigt men jag vill ändå påpeka 

att tiden som hyllningarna pågår i filmen är säkert två tredjedelar längre än vad man kunde se 

i tv-sändningen. I filmen stormar t.ex. många i publiken ner mot isen för att fira, men det såg 

de inte ut att göra sändningen.  

 

Vi får på slutet även ta del av vad jag brukar kalla för ”filmblickar” när Herb Brooks söker 

ögonkontakt med sin fru på läktaren och möts av ett leende tillbaka. 

 

  

 

 

 

 

För att öka dramatiken innehåller även filmen överdrifter vad det gäller tacklingar och fula 

knep från ryssarnas sida. När en ryss vid ett tillfälle slår till en amerikan med sin klubba (en 

s.k. ”slashing”) överdrivs denna smäll å det grövsta i spelfilmen medan det i verkliga fallet 

inte alls var så farligt.  

I filmen skildras av förklarliga skäl inte några av de fula saker som USA:s spelare utför mot 

ryssarna, som vi kunde se i tv (men inte i dokumentären). Istället utpekas, som min analys 

visar, spelarna från Sovjet som lite småfula och oärliga, men så var det verkligen inte, i alla 

fall inte av tv-sändningen att döma. I filmen försöker man dessutom förvränga historien till 

att USA även skulle haft domarna emot sig till viss del, men domarna skötte sig bra tycker jag.  

Var de partiska åt något håll så var det i så fall till amerikanernas fördel, vågar jag påstå.  
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Matchen kommenteras i filmen av samma kommentatorer som kommenterade den riktiga 

matchen. Det är däremot blandat mellan arkivljudbandet från tv-sändningen och kommentarer 

som Al Michaels och Ken Dryden spelat in senare, för filmens skull. 

 

Ett intressant tillägg i filmen är när tränaren Herb Brooks efter träningsmatchen mot Norge, 

där USA endast lyckats spela oavgjort 3-3, tvingar spelarna att köra övningen ”idioten”
52

 i 

över en timme som straff för den bleka insatsen. Just denna händelse är sann och även det 

faktum att vaktmästaren för arenan släckte ljuset i hallen innan de var klara, men ur en 

patriotisk synvinkel har filmskaparna även valt att lägga till något för den amerikanska 

publiken att glädjas över. När spelarna har åkt fram och tillbaka över isen tills de knappt kan 

stå på benen, frågar så Brooks lagkapten Mike Eruzione ”Who do you play for?” och 

Eruzione svarar snabbt och värdigt ”I play for the United States of America!” och Brooks 

låter spelarna sluta åka. Detta är alltså helt påhittat. Herb Brooks avslutade istället övningen 

själv eftersom han tyckte spelarna hade plågats tillräckligt.
53

  

 

 

6. Slutsats och diskussion 

Som jag diskuterade när jag skrev om den amerikanska identiteten så har USA, jämfört med 

många andra länder, historiskt sett haft ett ganska svagt intresse för internationella tävlingar. 

Matchen mot Sovjet 1980 var dock mycket mer än en tävling. Det var en chans för USA att 

visa Sovjetunionen att de var ett land att räkna med. För det amerikanska folket kom vinsten 

mot Sovjet att innebära väldigt mycket för deras självkänsla i en tid utan större glädjeämnen. 

Kunde USA inte besegra ryssarna på något annat sätt så kunde ju sporten, som ju så ofta står 

som metafor för krig, kanske hjälpa dem att göra det. Att det dessutom var i sporten hockey - 

Sovjets nationalsport - som vinsten kom i var ett väldigt stort plus. Om hela Sovjetunionen 

skulle benämnas som en sport så skulle det vara ishockey, som var så starkt kopplad till deras 

nationella identitet.  

Matchens betydelse för USA var som sagt enorm, och den dåvarande presidenten Jimmy 

Carter använde sig smart nog av vinsten i politiska syften då han förkunnade att hans 

presidentskap kunde skänka lika mycket hopp som USA:s vinst gjorde till det amerikanska 
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folket. Carter sade även att hockeyvinsten 1980 var ett av de stoltaste ögonblicken han 

någonsin hade varit med om.
54

 

 

Do You Believe in Miracles är uppbyggd precis som en spelfilm egentligen, men det har 

förvisso att göra med att historien som både dokumentären och spelfilmen skildrar är just en 

sådan historia som är arketypisk när det gäller sportfilm.  

Dokumentären är väldigt patriotisk i det att den spelar på den amerikanska publikens 

nostalgiska känslor. Då den även kom i en tid av oro runt sekelskiftet 2000 var ju behovet 

stort av något att må bra av och när man som filmskapare väljer att göra en film om ens lands 

egna landslag så är det svårt att undvika att ge den en patriotisk prägel. Om det är någon som 

sett SVT:s krönika från fotbolls-VM 1994 så kan man se hur den är uppbyggd för att dels 

spela på tittarnas nostalgikänslor, men indirekt på vår stolthetskänsla, då de nostalgiska 

minnena från den turneringen handlade mycket om stolthet, egentligen mer än själva 

fotbollen. 

 

Dokumentären tar till skillnad från spelfilmen även upp den ryska sidan lite grann. Den 

skildrar hur livet var för hockeyspelarna i det sovjetiska laget, med fokus på målvakten 

Tretjak. Det är förvisso intressant att dokumentären tar upp den sidan också men varför de 

gjorde det har nog mer med amerikanernas egna intressen att göra än någon slags objektivitet. 

Genom att visa upp hur illa det var att spela hockey i Sovjetunionen såg man nämligen till att 

ytterligare förstärka bilden av hur Sovjets kommunistiska samhälle var underlägset den 

överlägsna demokratin som USA ansågs sig företräda.   

När vi i dokumentären får se de första bilderna från arenan innan matchen mellan USA och 

Sovjet får vi bland annat se en man med texten ”BELIEVE IN CHRIST” skrivet på sin tröja 

och detta tolkar jag som ett väl medvetet bildval. USA är ett väldigt 

religiöst land och att klippa in en bild som symboliserar detta så väl 

måste ha varit ett taktiskt drag för att vädja till den amerikanska 

publikens känslor ännu mer än att bara vifta med flaggor. Givetvis hade 

USA Jesus på sin sida i en match mot de ”gudlösa kommunisterna”, är bilden jag får. 

Dessutom har ju matchen i efterhand alltså blivit känd som ”miraklet på isen”, och ordet 

mirakel har ju ganska mycket religiositet över sig.  
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Filmen Miracle är uppbyggd precis som så många andra sportfilmer, nämligen som en 

underdog-berättelse.  Vi får följa processen där ett lag går från att vara ett medelmåttigt lag till 

att svetsas samman till en bra lag och i filmens klimax slå den stora antagonisten. Miracle har 

dock en fördel jämte mot många andra filmer i det att den bygger på en verklig historia. Det är 

annars väldigt vanligt dock att sportfilmer, och övriga filmer för den delen, säger sig bygga på 

en verklig historia eller händelse, men i fallet med Miracle är det mer än så. De ämnar att i 

detalj berätta historien om denna sporthändelse som få amerikaner kan få nog av. Det finns en 

hel del påhittat som är inlagd för att öka dramatiken eller de patriotiska känslorna som jag var 

inne på i min analys, men själva grundberättelsen verkar de ha gjort rättvisa. Om man nu kan 

veta det. Historier har ju en tendens att förfinas genom åren och endast de som var där vet ju 

exakt hur det gick till. Hur de personerna sedan väljer att förtälja historien är upp till dem.  

 

Genom att förfina målen i spelfilmen får hela matchen ett mer ”magiskt” skimmer. Om man 

ska vara ärlig så var många av USA:s mål turmål egentligen (speciellt 3-2-målet och 4-3-

målet), något som även några av spelare i dokumentären reflekterade lite om, men i filmen har 

de ändrat målsituationerna för att få ”miraklet” att se bättre ut.  

 

Det är dock ganska intressant att filmskaparna även valt att förfina ett av ryssarnas mål; 1-2-

målet, medan de vid de andra två målen som Sovjet gör väljer att förfula dem genom att låta 

en ryss använda sin klubba som yxa och hugga ner den amerikanske spelaren innan 0-1-målet 

samt skildra förarbetet till 2-3-målet som en överkörning av den amerikanske målvakten. 

 

Varför gjorde de så? I fallet med ryssarnas 2-1-mål skulle jag tro att filmskaparna inte ansåg 

att det var värt besväret att filma målet så som det gick till, eftersom det skulle inneburit en 

mer avancerad iscensättning. Det var förmodligen enklare att låta en sovjetisk spelare dribbla 

sig igenom försvaret på ett elegant sätt än att låta målet gå till genom den slumpsituation som 

egentligen inträffade då det kanske kunde bli svårt att få till det på ett trovärdigt sätt. En 

annan anledning kan vara att de även ville skildra hur skickliga Sovjet ändå var, då de i just 

matchen mot USA inte fick igång sitt spel så bra som de brukade. 

 

Vad det gäller förfulandet av de övriga ryska målen samt förfinandet av de amerikanska är 

nog anledningarna dock en annan. Rent dramaturgiskt är det givetvis så att filmens antagonist, 

d.v.s. det sovjetiska laget, måste göras ondare än vad de kanske egentligen var. Sovjets coach 
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Victor Tichonov (se bild) liknar i filmen en djävul till viss del, med 

sina tjocka ”arga” ögonbryn och spetsiga hår. Att han dessutom ser 

väldigt sur och arrogant ut förstärker bara karikatyren ytterligare. 

Nog för att Tichonov inte var känd för att vara någon muntergök på 

riktigt heller, men överdrifterna är ändå ganska kraftiga i 

filmatiseringen. Men för filmens dramaturgi har det alltså sitt syfte.  

De sovjetiska spelarna är även de skildrade som ganska arroganta, 

oärliga och elaka. Arroganta var de nog på riktigt, för de 

respekterade inte det amerikanska laget (sade en av de forna sovjetiska spelarna i 

dokumentären) men av TV-sändningen att döma så såg de inte ut att vara elaka eller 

osportsliga. Men som sagt, antagonister i filmer kan inte göras sympatiska, det skulle aldrig 

fungera. På samma sätt men tvärtom är våra protagonister; Herb Brooks och hans spelare, 

framställda; ärliga, hårt arbetande och schyssta.  

 

När Brooks i filmen tar ut spelare från olika rivaliserade Collegelag (som även hände på 

riktigt) och får dem att gå samman och representera sitt land och lägga undan sina lokala 

rivaliteter, sänder han ett meddelande inte bara till sina spelare, utan jag tolkar det som att han 

även riktar sig till de amerikanska filmtittarna till viss del, för att meddela att alla borde gå 

ihop som en stark nation och stå upp för sitt folk inför de svårigheter som hänt landet, 

framförallt med attacken på World Trade Center i åtanke. Att filmen hade en stärkande 

funktion för de patriotiska känslorna för USA har många forskat kring, just eftersom filmen 

kom i en tid då USA som land återigen hamnat i en svacka, och just denna del i berättelsen är 

inget undantag.  

 

 

                                                                                                                                 Mårten Lagré 
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 Den amerikanska TV-sändningen sändes ursprungligen av kanalen ABC. Den version 

jag har sett är dock från den amerikanska kanalen ESPN Classic som reprissände 

ABC-matchen vid 20-årsjubeléet år 2000. 

 

 Do You Believe in Miracles (HBO, 2001) 60 min.  

 

 Miracle (Gavin O’Connor, 2004) 135 min. 
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http://skola.expo.se/patriotism_86.html
http://www.chasingthefrog.com/reelfaces/miracle.php
http://www.nytimes.com/2000/02/22/sports/tv-sports-miracle-on-ice-of-1980-looks-different-today.html
http://www.nytimes.com/2000/02/22/sports/tv-sports-miracle-on-ice-of-1980-looks-different-today.html
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