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ABSTRACT  
Elin Broman: FYRA SÄTT ATT SE EN TV-SÄND HOCKEYMATCH? –En medieanalys av 
kvalseriepremiären mellan Leksand och Södertälje, 2009-03-13.  
Medie- och kommunikationsvetenskap D       Uppsatsventilering: 17 december 2009 
 
SYFTE: Syftet är analysera tv-sändningen av denna hockeymatch utifrån fyra olika infallsvinklar. 
Jag kommer delas att undersöka om Dayans & Katz´ (1992) begrepp ”mediehändelse” idag går 
att applicera på mindre spektakulära sändningar av matcher eller tävlingar (Contests) än de stora 
evenemang som dessa forskare syftar på, samt genom en retorisk analys se vilka retoriska 
strategier som är framträdande i sändningen. Utöver detta kommer jag att undersöka vilka 
estetiska parametrar som tillämpas samt hur manlig identitet skapas och iscensätts i tv-sändningen 
av denna hockeymatch.  
FRÅGESTÄLLNING:  
* Är en kvalmatch i ishockey ”stor nog” för att kunna ses som en mediehändelse – ett media 
event? Försöker i vart fall tv-kanalen få det att framstå så? Kan man 2009, med dagens 
fragmenterade publik, tala om regionala eller lokala mediehändelser? 
* Vilka retoriska strategier är framträdande i den tv-sända hockeymatchen mellan Leksand och 
Södertälje (kvalseriepremiären den 13 mars 2009)? 
* Hur skapas och iscensätts manlig identitet i denna hockeysändning? 
* Vilka av David Favreholdts estetiska parametrar stämmer bäst in på ishockey? Och i 
förlängningen: vilken betydelse har svaret på denna fråga för upplevelsen av en hockeysändning i 
tv och av ”manlighet”?  
 
TEORI: Studien bygger på såväl verbal som visuell retorikteori, samt på sportestetisk teori (bl.a. 
på David Favreholdts parameterteori). Dessutom på identitetsteori rörande konstruktionen av 
manlighet. 
METOD: Jag använder mig av retorisk analys, identitetsteorier samt estetisk teori. Jag utgår också 
från Dayan och Katz teori om mediehändelse (media events).   
MATERIAL: Analysmaterialet utgörs av en videoinspelning av tv-sändningen av den första matchen 
i kvalserien 2009 mellan Leksand och Södertälje som sändes på tv4 Sport fredagen den 13 mars. 
 
RESULTAT: Utvecklingen med allt fler medier, en mångfald specialkanaler (hockeykanal, 
fotbollskanal, sportkanal, golfkanal, motorkanal, pay-per-view etc) och t.ex. professionella 
hockeyligor i flera länder, har medfört en ”utspädning” av hockeyintresset, en fragmentering av 
publiken, såväl som en globalisering av sportpubliken – och därmed en historisk förskjutning från 
mediehändelser till tv-händelser. Få hockeyevenemang (förutom möjligen OS) torde idag klara av 
dominera alla medier, d.v.s. ha mediemonopol på uppmärksamheten. Mediehändelser som en 
specifik genre förvandlas till tv-händelser som (i och för sig upphaussade) programtyper i ett medium 
enbart. Detta torde inte bara gälla för tävlingsdelen av medieevent-begreppet, utan troligen även 
för kröningar och erövringar, vilket dock först behöver studeras närmare. 

Sändningen av matchen kan visserligen i vissa avseenden ses som ett media event, bland 
annat i och med att det är direktsändning och att producenterna strävar efter att ge tittarna 
känslan av gemenskap och att matchen upplevs på plats. Den får även åtminstone 
hockeyentusiaster (eller i vart fall Leksands- och Södertäljefans) att förbereda sig och längta efter 
denna under en lång tid och sedan se denna händelse som ett uppbrott från vardagen. Skillnaden 
är att denna match inte direkt kan sägas fängsla en hel nation, utan snarare en mer begränsad 
idrotts- eller enbart hockeyintresserad publik. Med andra ord: en mer ”lokal” mediehändelse.  

Av de möjliga retoriska strategierna används särskilt ethos och pathos och bland troperna 
framför allt metaforen. Inte minst spänningsparametrar dominerar. Identiteten som framställs i 
denna match går till viss del ut på att visa hur de manliga spelarna ska vara stora och starka – förr 
så viktiga egenskaper– men kanske främst på att framhäva deras talanger och tidigare meriter.  
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1. INLEDNING 

De tolv bästa hockeylagen i Sverige spelar i landets högsta serie: elitserien. De åtta lag som 

placerar sig överst i denna serie efter att grundserien är spelad, går till slutspel med chans att ta 

hem titeln som svenska mästare, medan de två lag som hamnar längst ner i tabellen får 

koncentrera sig på att försöka försvara sin plats i elitserien. Dessa två lag får nämligen göra upp 

med de fyra bästa lagen från allsvenskan (svensk hockeys näst bästa liga) om två platser till 

kommande säsongs elitserie. De sex lagen möts i en kvalserie där alla möter alla hemma och borta 

och de två lag som tar mest poäng på dessa matcher är alltså klara för elitserien.  

Fredagen den 13 mars 2009 spelades den första omgången i denna säsongs upplaga av 

kvalserien och redan i premiären möttes två av förhandsfavoriterna: de klassiska ishockeylagen 

Leksands IF och Södertälje SK. Södertälje kom till kvalet som elitseriejumbo och Leksand som 

vinnare av allsvenskan och dramatiken inför och under matchen var stor. Matchen spelades i 

Leksands hemmaarena (Ejendals Arena) och trycket från såväl publik som media hade varit stort 

på dalalaget inför matchen, med tanke på att laget flera år i rad hade misslyckats i kvalserien.  

Matchen började klockan 19.15 men redan 18.30 inleddes sändningen på Tv4 Sport och i 

denna uppsats kommer jag att analysera denna sändning, främst ur ett retoriskt perspektiv.  

 

1.1 Ämnesval, syfte och frågeställningar   

Syftet är analysera tv-sändningen av den aktuella hockeymatchen ur fyra olika infallsvinklar. Jag 

kommer att undersöka om och i sådant fall hur Dayans & Katz´ (1992) begrepp ”mediehändelse” 

idag går att applicera på fler sändningar av matcher eller tävlingar (Contests) än de stora som 

dessa forskare syftar på, det vill säga om företeelsen är historiskt föränderlig.  

Eftersom kvalserien får mycket uppmärksamhet i media och gärna uppförstoras till något 

väldigt dramatiskt som gäller ”liv och död” menar jag även att det är intressant att studera på 

vilket sätt retoriska verktyg används i tv-sändningen av denna premiärmatch mellan Leksand och 

Södertälje för att uppnå detta.  Jag kommer alltså inte i första hand att koncentrera mig på själva 

matchen, utan snarare tv-sändningen av densamma, och då titta närmare på hur sändningen 

utformats för att övertyga tittaren om hur spännande och viktitigt det är att se just denna match. 

Det kan handla om faktorer som hur sändningen är upplagd, vilka som kommer till tals, vad som 

sägs samt hur det sägs. 

Utgångspunkterna för den retoriska analysen hämtar jag i första hand ur Janne Lindqvist 

Grindes Klassisk retorik för vår tid (2008) samt Maria Karlbergs och Brigitte Mrals Heder och påverkan 

(1998). Jag kommer även att använda mig av Jens Kjeldsens ”Visuell fientlighet” (Retorikmagasinet 

2002) för att titta närmare på den visuella retoriken i sändningen.  
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Vid sidan av det retoriska perspektivet kommer jag alltså att analysera tv-sändningen utifrån 

de begrepp som Daniel Dayan och Elihu Katz tar upp i boken Media Events: The Live Broadcasting 

of History (1992). De skriver där att tv-mediet har en förmåga att utöver att förmedla de mer 

”vardagliga” programmen, också kunna förmedla de riktigt stora händelserna i samhället, något 

de alltså kallar för Media Events (mediehändelser eller storevenemang). De menar att stora 

sporthändelser hör till denna kategori och skriver att detta är något som får människor att lämna 

vardagen och helt gå upp i det som visas på tv just då. Begreppet mediehändelse har idag mjukats 

upp och används av andra forskare i mer generell betydelse och i denna uppsats kommer jag 

alltså att undersöka om Dayan och Katz definition av mediehändelse kan tillämpas på en tv-sänd 

hockeymatch från den svenska kvalserien. Dayan (2008) har dessutom 16 år senare delvis 

reviderat sin syn på fenomenet och bytt ut de tre C:na (tävling, erövring, kröning) till de tre D:na 

(Disenchantment, Derailment och Disruption). Denna avförtrollning, avledning och risk för 

oroligheter kommer jag att jämföra med rädslan eller skammen för att åka ur elitserien eller att 

inte gå upp i högsta divisionen. 

Om de två ovanstående analyserna främst har med tv-sändningen att göra kommer jag också 

att fokusera på själva matchen i ett avseende – nämligen ur det estetiska perspektivet. Där 

kommer jag bland annat att utgå från David Favreholdts Æstetik, fascination, spænding – parametre til 

vurdering af sporten ur Verner Møller & Jørgen Povlsen (red) Sportens forførende skønhed (2002), där 

Favreholdt skriver om hur sporten har en slags inneboende estetik. Han preciserar där grunderna 

i sin parameterteori och i boken försöker han att tillämpa den på sport i allmänhet (som ju ej 

såsom konstnärliga verk kan sägas ha något ”budskap”) såväl som på sportsändningar. Jag 

kommer att undersöka hur dessa parametrar eventuellt blir synliga i denna tv-sändning.  

I samband med detta tittar jag även på hur identitet framställs i denna match och tv-sändning. 

Manlighet är på något sätt den självklara normen inom idrott, och hur en lagidrott som fotboll 

bidrar till att skapa en manlig självförståelse och bevara rådande könsstrukturer diskuteras i Jesper 

Fundbergs Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Genom deltagande observation av 

fotbollsvardagen och turneringsaktiviteterna kring ett pojklag försöker Fundberg visa att det 

under alla vackra, könsblinda paroller om fotbollen, existerar en dold dagordning (agenda) där 

manlighet skapas, återskapas och iscensätts. I min uppsats kommer jag att undersöka om detta är 

något man kan se spår av även i tv-sändningen av min valda hockeymatch. 

Jag kommer att koncentrera uppsatsen kring följande frågeställning:  

 Är en kvalmatch i ishockey ”stor nog” för att kunna ses som en mediehändelse – ett media event?  

Försöker i vart fall tv-kanalen få det att framstå så? Kan man 2009, med dagens 

fragmenterade publik, tala om regionala eller lokala mediehändelser?  
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 Vilka retoriska strategier är framträdande i den tv-sända hockeymatchen?  

 Hur skapas och iscensätts manlig identitet i denna hockeysändning? 

 Vilka av Favreholdts parametrar stämmer bäst in på ishockey? Och i förlängningen: 

vilken betydelse har svaret för upplevelsen av en hockeysändning i tv liksom av 

”manlighet”?  

 

1.2 Disposition  

Närmast följer en redogörelse för de teorier som jag utgår från i min uppsats.  Jag inleder med ett 

avsnitt om den verbala retoriken och övergår sedan till visuell retorik samt ett specifikt avsnitt om 

retorisk analysmetod. Därefter kommer ett avsnitt om sportens egen inneboende estetik och 

sedan följer en längre bakgrund om olika faktorer kring tv-mediet. Först ett avsnitt om det som 

Katz (1980) och Dayan och Katz (1992) kallar för Media Events, samt Dayans (2008) något 

reviderade syn på fenomenet 16 år senare. Därefter tar jag upp teorier om hur identitet skapas, 

bland annat med influenser från televisionen, och övergår sedan till en redogörelse för sambandet 

mellan detta samt dess inverkan på människans föreställningar om genus. Efter detta presenterar 

jag ett urval av tidigare forskning om tv och sport, där jag bland annat går in på tv-sportens 

historiska framväxt samt sportens entertainisering.  

Därefter följer ett avsnitt för metod och material innan det är dags för det matchreferat som 

jag utgår från i min uppsats. Efter detta referat följer min analys och tolkning av matchen. 

Analysen är indelad i tre avsnitt; retorik, sportens egen inneboende estetik, samt tv och idrott. 

Under det senare avsnittet diskuterar jag hur identitet skapas samt ishockeyn som ett media 

event. 

Uppsatsen avslutas sedan med ett avsnitt för slutsats och diskussion samt en käll- och 

litteraturförteckning. 

  

2. RETORISK TEORI 

2.1 Retorik  

Den grekiske filosofen Aristoteles kan ses som den viktigaste tänkaren i den retoriska traditionen 

och hans definition av retorik lyder: ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga”.1 Ursprungligen tillämpades retoriken mestadels på tal, men idag används den inom 

både tal, skrift och bilder och även Aristoteles menade att retoriken kan användas för en mängd 

olika typer av situationer.2  

                                                
1 Grinde, Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Lund, Studentlitteratur, 2008, s.30 
2 Grinde, Lindqvist, (2008), s.31 
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Retorikforskaren Janne Lindqvist Grinde identifierar i sin tur retorik som ”studiet av hur ord 

eller andra typer av symboler används för att påverka”3 och han påpekar att definitionen 

förutsätter tre grundläggande kategorier. För det första handlar det om hur ord eller symboler 

används, såsom texter, tal, bilder och filmer, och för de andra om av vem de används, alltså en 

sändare såsom talaren, författaren, regissören osv. För det tredje förutsätter definitionen också en 

mottagare, en publik (tittare, läsare eller lyssnare) som tar emot och skapar sig en betydelse och upplevelse 

av det han eller hon ser eller hör.4 Utgångspunkten för en retoriker är alltid de föreställningar som 

publiken uppfattar som sanna och självklara. Med andra ord är det först när man vet vad 

åhörarna förstår som rätt och moraliskt riktigt som man kan övertyga dem om att de bör agera på 

ett visst sätt. Lindqvist Grinde menar att de föreställningar som majoriteten av publiken besitter 

av Aristoteles kallas för doxa,5 och tillägger att en retoriker även måste inneha förmågan att 

anpassa sig till situationen, decorum.6  

Retoriken kan delas in i tre genrer: den judiciella, den deliberativa och den demonstrativa. De 

judiciella rättsliga talen handlar om vad som har skett i det förflutna och om hur vi ska värdera 

och bedöma dessa händelser. Som exempel kan lyftas fram försvarstal, anklagelsetal och 

liknande.7 De deliberativa talen handlar i stället om framtiden och vilka handlingar som bör 

utföras, medan de demonstrativa handlar om sådant som pågår just nu och som mer handlar om 

att visa upp någonting.8 Den demonstrativa genren är enligt Lindqvist Grinde utan tvekan den 

mest omfattande och de flesta framträdanden kan på ett eller annat sätt passa in i denna genre.9  

Det finns tre typer av bevismedel, pistis, som en retoriker kan använda sig av för att påverka 

en publik: en förtroendeingivande karaktär, ethos, de känslor, pathos, man vill väcka hos publiken, 

samt de sakskäl, logos, som kan användas.10 När det gäller ethos använder man sig gärna av 

personer som väcker förtroende för det aktuella ämnet, helt enkelt en expert på området11. Men 

det kanske mest använda och effektiva bevismedlet för att uppnå publikens förtroende och 

uppmärksamhet är genom känslor, pathos.  

Alla typer av känslor kan användas för att påverka en publik och Lindqvist Grinde tar upp 

hur Aristoteles delar in dem i: ilska och mildhet, hat och kärlek, hopp och fruktan samt 

medlidande.12 Ilska, menar Aristoteles, är en vilja att hämnas när vi blivit illa behandlade, orättvist 

                                                
3 Ibid, s.25 
4 Ibid, s.47 
5 Ibid, s.48 
6 Ibid, s.49 
7 Ibid, s.50 
8 Ibid, s.51 
9 Ibid, s.53 
10 Ibid, s.55 
11 Ibid, s.90 
12 Grinde, Lindqvist, (2008), s.86 
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nedvärderade eller förlöjligade. Ilskans motsats – mildhet, är i stället den känsla som talaren 

använder sig av när han vill lugna åhörarna och tona ner den ilska de känner. Detta kan ske 

genom att visa att de oförrätter som drabbat åhörarna inte var avsiktliga, eller att den som 

uppväckt ilskan beter sig på samma sätt mot sig själv.13 När det gäller hat och kärlek menar 

Aristoteles att de människor som liknar oss eller uttrycker sin kärlek till oss också väcker vår 

kärlek, medan motsatsen väcker vårt hat. Ett effektivt sätt att väcka hat är till exempel att 

beskriva föraktfulla handlingar mot någon eller något vi älskar. Känslorna hopp och fruktan 

hänger samman med vårt behov av trygghet samt föreställningen om en överhängande fara. I ett 

politiskt val gör man till exempel klart för publiken vad de kan hoppas på om de röstar på partiet 

samt vad de kan frukta om de inte gör det.14 Medlidande är i sin tur en smärta som uppstår när 

något ont händer en person som inte förtjänar det.15  

 

2.2 Visuell retorik 

Medan Lindqvist Grindes och även Karlbergs och Mrals bok (se s.7) mestadels bygger på verbal 

retorik, har den norske medieforskaren Jens Elmelund Kjeldsen i ”Visuell fientlighet” 

(Retorikmagasinet, 2002) i stället fokuserat på den visuella retoriken. Kjeldsen har analyserat det 

danska partiet Venstres valkampanj 2001 och visar hur partiet använde sig av annonser med 

mycket bild och lite text. De lät exempelvis en bild på en vissen ros symbolisera att konkurrenten 

Socialdemokraterna var gamla, trötta och behövdes bytas ut, och Kjeldsen skriver att Venstre 

begränsade sin verbala fientlighet och i stället litade på att publiken skulle tolka och förstå 

budskapen via visuell retorik.16  

 

Kjeldsen delar in anledningarna till bildens påverkningsmöjligheter i tre kategorier:  

 Förenklingshypotesen - förmodar att man varken kan argumentera för eller emot bilders 

budskap och att de i stället förenklar budskap och primärt vänder sig till okunniga 

människor.   

 Makthypotesen - förmodar att bilder har en stark och oemotståndlig makt som 

verkställs genom emotionell vädjan.  

 Manipulationshypotesen - förmodar att bildens förenkling och maktutövning sker dolt 

och manipulatoriskt.17 

 
                                                
13 Ibid, s. 84 
14 Ibid, s.85 
15 Ibid, s.86 
16 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, s.12 
17 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, s.13 
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Enligt Kjeldsen utgörs mycket av bildens visuella makt av att den har både en visuell, omedelbar 

dokumentarisk vädjan till känslorna och samtidigt förmår framkalla argumentation. ”Det är i 

denna förening av det rationella och det emotionella som visuell retorik har sin starkaste effekt”, 

skriver han.18  

 

2.3 Retorisk analys  

Utöver de pistis som en retoriker kan använda sig av, tar Lindqvist Grinde även upp topiker, det 

vill säga läran om de ställen där en talare kan finna ämnen, material och argument för sitt tal.19  

 

            Troper: 

 Metafor – bygger på att man nämner något som liknar det man vill säga. 

Man kan till exempel säga ”Du är ett häftplåster” till någon som är riktigt 

efterhängsen.20  

 Metonymi – bygger på att man ersätter ett eller fler ord med något som står 

i direkt relation till dessa ord. När man får besök kan man erbjuda någon 

”en kopp” fast man egentligen syftar på koppens innehåll.21 

 Synekdoke – bygger på att man ersätter ett eller flera ord med något som är 

mer eller mindre. Som när man säger ”Det klev in ett par enorma biceps i 

träningslokalen” och egentligen syftar på den person dessa sitter på.22 

 Ironi – bygger på att man använder ett ord eller uttryck som betecknar sin 

motsats. Exempelvis när man säger ”Jaha, det där gick ju bra” efter ett 

fundamentalt misslyckande.23 

 

Maria Karlberg och Brigitte Mral skriver i Heder och påverkan att det är viktigt när man gör en 

retorikanalys att se på den ur ett helhetsperspektiv, och inte analysera isolerade delar. De menar 

vidare att texter bedöms efter hur de fyller sin funktion, deras innehåll, avsikt och möjliga effekt 

och att retoriken som vetenskap och analysverktyg därmed inte bara är empirisk eller deskriptiv, 

utan framför allt tolkande och i viss mån värderande. Enligt dem bedöms texten utifrån frågan 

                                                
18 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, s.17 
19 Grinde, Lindqvist, (2008), s.125 
20 Ibid, s.257 
21 Ibid, s.259 
22 Ibid, s.262 
23 Ibid, s.263 
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om på vilket sätt den fyller sin funktion, något som handlar om textens innehåll, talarens avsikt 

och om budskapets möjliga effekt.24  

Karlberg och Mral menar att det första steget i en retorisk analys innebär att studera textens 

kontext, det vill säga textens genre, den retoriska situationen och ”författaren”. Man undersöker 

vem som försöker övertyga vem, och på vilket sätt detta sker.25 Steg två blir sedan att studera 

dispositionen, med andra ord textens uppbyggnad. Här bör man undersöka vilka grundläggande medel 

och argument för att övertyga som har använts. Precis som Lindqvist Grinde anser Karlberg och 

Mral att det i första hand rör sig om ethos, logos och pathos. De skriver att en lyckad 

kombination av dessa begrepp innebär att man får en väldigt bra respons och effekt på sin 

publik.26 De argument som är för framträdandets tes brukar kallas för probatio, och vissa argument 

fungerar som stödargument för dessa. Liksom Lindqvist Grinde tagit upp menar även Karlberg 

och Mral att det ofta finns ett ethos-argument som ger den som ligger bakom texten trovärdighet, 

ett logos-argument som talar till publikens förnuft, samt ett pathos-argument som spelar på 

publikens känslor.27  

Karlberg och Mral skriver att när argumentanalysen är färdig går man slutligen över till att 

undersöka vilken stil, och språklig utformning (elocutio) texten har. Efter detta bör man ha 

skaffat sig en tydlig uppfattning och genomtänkt analys av texten, och kanske även genomskådat 

eventuella avsikter och knep.28 

 

3. SPORTENS EGEN INNEBOENDE ESTETIK 

Den danske filosofen David Favreholdt skriver liksom Kjeldsen om bilder och estetik och tar 

bland annat upp sportens inneboende estetik. Han menar att det grundläggande i ett konstverk är 

att det utgör en helhet, att det är utfört på en tekniskt hög nivå, att det inrymmer ett personligt 

uttryck och har drag som hos åskådaren kan väcka känslor, tankar eller annat som är omöjligt att 

formulera. Konstverket kan ha en intellektuell appeal, en emotionell sådan eller någon annan typ 

av appeal och man värdesätter det på grund av dess skönhet. Favreholdt skriver också att ett 

konstverk kan uttrycka något obeskrivbart eller stilrent, och att om vissa av ovan nämnda 

parametrar står lågt, kan detta balanseras upp av de som står högt. Detta är grunderna i hans 

                                                
24 Karlberg, Maria & Mral Brigitte, Heder och påverkan, Stockholm, Natur och Kultur, 1998, s.12 
25 Ibid, s.21 
26 Ibid, s.31 
27 Ibid, s.34 
28 Ibid, s.45 
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parameter-teori och i boken försöker han för ovanlighetens skull att tillämpa den på sport i 

allmänhet (som ej såsom verk har något ”budskap”) liksom på sportsändningar.29 

Favreholdt vill skilja mellan upplevelsens enligt honom tre olika ting: estetik, fascination (en 

upplevelse där man glömmer sig själv och tid och rum: man kan t ex vara fascinerad av något 

utan att mena att det är vackert – och något kan upplevas som estetiskt utan att man är fascinerad 

av det), samt spänning (ett engagemang som uppstår i och med ovisshet beträffande utgången).30 

Han nämner exempelvis den dansk-kenyanske löparen Wilson Kipketer och skriver att han när 

han sprang 800 meter gjorde det med perfekt balans, lätthet, rytm och harmoni och att detta kan 

ses som något i sig estetiskt vackert att titta på.31 

När det gäller sportens inneboende estetik delar Favreholdt in den i följande parametrar. 

 

Estetiska parametrar: 

1. Styrka (kanonserve i tennis, perfekt stavhopp, slägg-/spjutkast, ringövning i 

gymnastik) 

2. Vilja (cyklistens som hänger på utbrytare i landsvägslopp, handbollsspelare som 

tar ansvar när det laget emot) 

3. Teknik (finns i alla sporter, syns tydligast i backhoppning, konståkning osv) 

4. Lätthet – till synes... (poängsätts i gymnastik, konståkning, simhopp) 

5. Elegans (i alla möjliga sammanhang, men mest beträffande damgrenar) 

6. Smidighet (kvinnors (?) i gymnastik, rytmisk gymnastik, vattengymnastik) 

7. Rytm (slalom, skidor, konståkning, gymnastik) 

8. Reaktionshastighet (finter, målvaktsräddning, nätspelet i badminton & tennis) 

9. Samspelsteknik (i lagsporter som fotboll, hockey, handboll) 

10. Strategi (i lagspel där tränaren/coach har stort inflytande, Amerikansk fotboll, 

fotboll, volleyboll, basketboll, handboll) 

11. Motståndarsidors harmoni (böljande spel i fotboll, balans mellan två lag) 

12. Kroppslig estetik (enskilda sportutövares vackra kroppar/rörelsemönster)32 

Fascinationsparametrar:  

1. Mod (utövares personliga mentala egenskaper i speedway, formel 1, störtlopp, 

cykellopp i bergen i Tour de France) 

                                                
29Favreholdt, David: Æstetik, fascination, spænding – parametre til vurdering af sporten, s. 74-95 i Verner Møller & 
Jørgen Povlsen (red): Sportens forførende skønhed. En antologi om sport og æstetik, Odense: Syddansk Universitetsforlag 
2002, s.75 
30Ibid, s.79 
31 Ibid, s.80 
32 Ibid, s.83 
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2. Tålamod (t ex ej söka avslut alltför fort i handboll) 

3. (Mental) uthållighet (tennis, Carolina Klüfts sista längdshopp efter två ogiltiga)  

4. Spelintelligens (i fotboll, kunna ”läsa” spelet) 

5. Karisma (vissa i laget står ut, andra inte) 

6. Spänning/ovisshet (utdragen spänning, långa dueller)33 

 

Spänningsparametrar: 

1. Det psykiska spelet (kombattanters långa ställningskrig, ett lags plötsliga 

sammanbrott) 

2. Empati och identifikation (man håller på ena laget) 

3. Drama (”välkomponerat manus” eller ej, fullt av överraskningar eller ej) 

4. Enhet och helhet (spänning hela tiden, i vissa avsnitt – eller alltigenom 

långtråkigt?)34 

 

Favreholdt tar även upp tv-sänd sport och frågar sig vad tv-tittare får som arenapubliken inte får. 

Han skriver att tv-sändningen bland annat bjuder på kamerarörelser, inklippta närbilder, 

bildväxlingshastighet, ovanifrånperspektiv, arkivmaterial, liveintervjuer, förinspelade 

hemmahosreportage och kommentators samtal som allt sammantaget ökar dynamik, spänning, 

dramatik. Enligt Favreholdt iscensätts sport med dramaturgiska och performativa medel: 

performance och verklighetskonstruktion, och den kan liknas vid teater i och med ”duellerna”. I 

teater handlar duellerna om dialoger, men i sporten förkroppsligas detta i fysiska dueller. Likheten 

är dock att båda utspelas med målet att vinna.  

Favreholdt hävdar att en person som upplever en idrottstävling på plats, själv bestämmer vart 

man riktar blicken och att även andra sinnen stimuleras på läktaren (exempelvis påverkade av 

regn, temperatur, doft, stämning och publikreaktioner). Detta i motsats till tv-soffan där vår blick 

styrs genom tv som simulerar verkligheten. Där ska allt synliggöras, även det som inte kan ses och 

vi förflyttas från distans till absolut närhet. Favreholdt menar att man kan säga att tv producerar 

en sportrealitet som skiljer sig från den direkta sportverkligheten.35 

 

 

 

 

                                                
33 Favreholdt, (2002), s.84 
34 Ibid, s.85 
35 Ibid, s.85 
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4. TEORIER OM TV  

4.1 Media events 

Tv-mediet har en förmåga att utöver att visa de mer ”vardagliga” programmen, också kunna 

förmedla de riktigt stora händelserna i samhället. Detta är något som sociologerna Daniel Dayan 

och Elihu Katz alltså tar upp i boken Media Events: The Live Broadcasting of History och kallar för 

mediehändelser (media events). De menar att framför allt tv-mediet har förmågan att förmedla 

olika typer av händelser som fångar en hel nation. Det kan förutom stora sporthändelser som 

VM eller OS också röra sig om kungabröllop, politiska val eller liknande och det är helt enkelt 

något som får människor att lämna vardagen och lägga koncentrationen på det som visas på tv 

just då.36  

Dayan och Katz menar att människor tidigare inte såg på program utan tittade på tv och att de 

i det avseendet utgjorde en mer passiv publik då än nu. Nu är tv:s utbud uppdelat i kategoriserade 

program för att tittaren lätt ska kunna välja vad det egentligen är han eller hon vill se. Nu finns 

kategorier som nyheter, dokumentärer, sport, såpopera och så vidare, och de flesta accepterar 

denna indelning och tar de olika genrerna för givna och på det sättet kan man hela tiden välja det 

man är intresserad av.37 

Mediehändelserna skiljer sig dock enligt Dayan och Katz från denna indelning eftersom de i 

motsats till de vanliga programmen inte är rutin utan snarare ett uppbrott från rutin. För det 

första visas dessa händelser direktsänt och är oförutsägbara och för det andra arrangeras de så att 

säga utanför media, eftersom media bara är en kanal via vilken händelsen framförs.38 Idrotts-VM 

arrangeras ju inte direkt av tv4, utan kanalen förmedlar enbart själva händelsen till det svenska 

folket. Samtidigt kan man dock se hur media får allt större inflytande på själva arrangemanget 

också. Eventen planeras så att media ska kunna bevaka det så bra som möjligt och de är noga 

med att se till att de ska ha tillgång till stjärnorna både före, efter och helst under själva tävlingen.  

Daniel Dayan skriver att det bakom mediehändelserna finns tre olika ”samarbetsparters”; de 

som arrangerar händelser och ger den en cermoniell staus, broadcastern som förmedlar den, samt 

publiken som tar del av den.39 Sambandet mellan dessa tre måste naturligtvis fungera för att det 

ska vara ett framgångsrikt koncept. Om det gör det kommer sändningarna att erbjuda ett fullgott 

alternativ till att vara på plats.40 I många fall kan det till och med vara så att man upplever 

händelsen på ett bättre sätt om man ser den via tv än om man ser den live. Dayan och Katz 

                                                
36 Dayan, Daniel & Katz, Elihu, Media Events: The Live Broadcasting of History, London, Harvard University Press, 1992, 
s.1 
37 Ibid, s.2  
38 Ibid, s.5  
39 Dayan, Daniel: "MEDIA EVENTS", http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=mediaevents 
40 Dayan & Katz, (1992), s.79 
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framhåller att de som sänder ser till att ge sändningen retoriska inslag som en berättarröst eller en 

kommentator och detta gör att man i många fall får ut mer av att se den på tv än att uppleva den 

live.41 Även om inte tv rent fysiskt kan förflytta oss från ett ställe till ett annat, kan den genom att 

ge oss nostalgi och så vidare få oss att känna känslan av att vara där.42 ”Estetik och retorik 

förhöjer upplevelsen”, som Dayan och Katz uttrycker det.43 

Dayan och Katz identifierar media events som något som engagerar samhället och de som 

lever i detsamma och det rör sig ofta om mycket ståtliga arrangemang, med nationella inslag som 

nationalsång till exempel. De skriver också att man i vanliga fall bör skilja mellan en bra nyhet 

och bra underhållning, men att dessa händelser ofta är en blandning av dessa två faktorer och att 

det leder till en samhörighet och gemenskap mellan dem som tittar.44 Under en viktig 

ishockeymatch kan exempelvis folket i en nation känna imaginära gemenskaper, utan att 

egentligen känna varandra personligen. Man känner samhörighet för att man tillhör samma land, 

och inbillar sig en gemenskap som kanske inte ens finns.  Det kommer ett ”Vi mot dom- 

tänkande” och man lever sig in i eventet och blir del av en samhörighet och gemenskap som är 

en av de viktigaste faktorerna när det gäller mediehändelsernas popularitet. 

Producenterna av mediehändelserna gör allt för att tittaren ska leva sig så mycket in i 

sändningen som möjligt. De tar tittaren med från studion till den aktuella platsen, och 

sändningarna är ofta retoriskt uppbyggda för att tittaren i så hög grad som möjligt verkligen ska 

känna det som att de är på plats. Programledaren säger ofta ”Vi tar er nu med till …”, och 

publiken ska därmed känna att de förflyttas bort från vardagen och till den aktuella plats där den 

stora mediehändelsen utspelar sig.45 Det är ofta stort uppbåd kring dessa händelser och media är 

noga med att bygga upp förväntningar hos publiken inför det som komma skall. Händelsen ska 

vara något som man längtar efter och ser fram emot, och ur ett retoriskt perspektiv beskrivs de 

ofta med metaforer, exempelvis ett kungabröllop som en ”askungesaga” eller liknande.46  

Det finns ett stort intresse hos publiken, inte bara för själva händelsen, utan i allra högsta 

grad de personer som den handlar om. Och det rör sig ofta om intressen som man delar med en 

majoritet, varför man ofta väljer att uppleva dessa händelser i grupp. Man förbereder sig 

tillsammans med goda vänner och lagar kanske någon god mat eller liknande som förhöjer 

stämningen ytterligare. Man vill komma i rätt stämning helt enkelt och det blir en viktig social 

aktivitet runt det hela.47 I och med att det inför händelsen görs mycket reklam för varför vi 

                                                
41 Dayan & Katz, (1992), s.55  
42 Ibid, s.100 
43 Ibid, s.112 
44 Ibid, s.9  
45 Ibid, s.11 
46 Ibid, s.12  
47 Ibid, s.13 
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verkligen måste se just denna händelse pågår ofta förberedelserna i en eller annan utsträckning i 

flera dagar i förväg48  

Dayan och Katz delar in mediehändelser i tre typer, på engelska de tre C:na: tävling, erövring 

och kröning (contests, conquests, cornonations). Till kröningar av storheter hör såväl kungliga, 

politiska samt sportsliga men även farväl av sådana vid t ex begravningar bekräftar kollektiva 

normer och nationella storhetsmyter. Tävling kan i stället utgöras av politiska debatter, religiösa 

valprocedurer, sportsliga och konstnärliga kraftmätningar och bekräftar samhällets i fråga 

demokratiska anda. Må det bästa argumentet/den bästa, ärliga prestationen vinna. Erövring kan 

uppnås med nya ord (”arbetslinjen”, ”utanförskap”) och/eller uppseendeväckande handlingar 

(månlandning och ord som ”Ett lite steg för människan, ett stort steg för mänskligheten 

(exklusive ryssarna)!”. De syftar till att uppnå en ny nationalkänsla, omdefiniera normer t ex. ”Lev 

inte på bidrag!” ”Tro inte att förändring är omöjlig!” ”Lita på/följ den självsäkre/karismatiske 

ledaren!”  

Enligt Dayan och Katz använder sig televisionen, i skapandet av media events, av denna 

”tävling – erövring – kröning-formel” som en självklar modell även om det från början inte alls 

var tv-mediet som uppfann den. Inte heller var det litteraturen som man kanske kunde tro, utan 

snarare finns ursprunget från de gamla myterna och historieböckerna. De innehåller spår av både 

spel och verklighet.49 Skillnaden mellan dessa och de tv-sända mediehändelserna är dock enligt 

Dayan och Katz, att publiken är inbjuden på ett annat sätt och får vara delaktig i händelsen.50  

Elihu Katz, som skrev om media events redan 1980 och även tillsammans med med Tamar 

Liebes (2007), menar att de mediehändelser som får störst utrymme i dagens samhälle är 

händelser som handlar om olika former av katastrofer, så som 11 september eller tsunamin. 

Liksom Dayan menar hon dock att dagens mediehändelser inte längre står för samma fascination 

som de tidigare. Det utökade kanalutbudet och lättare mobil utrustning har tagit bort ”magin” 

med direktsänd tv.51 

Dayan och Katz poängterar båda att mediehändelserna inte bara påverkar människor som ett 

avbrott i vardagen: de leder också till att man umgås tillsammans och ger ny status till 

vardagsrummet.52 De ger också ofta upphov till diskussion och människor ringer eller besöker 

varandra för att prata om händelsen.53 Klart är också att dessa mediehändelser är något mycket 

                                                
48 Dayan & Katz, (1992), s.123 
49 Ibid, s.27 
50 Ibid, s.33  
51 Katz, Elihu & Liebes, Tamar: ”’No more peace!’: How disaster, terror and war have upstaged media events, 
International Journal of Communication 1 (2007), s.157-166 
52Dayan & Katz (1992), s.195 
53 Ibid, s.196 
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stort och de för ett tag ockuperar samhällets centrum.54 Dayan och Katz skriver att det enda som 

kan konkurrera med en mediehändelse är en annan mediehändelse.55  

 

4.1.1 Begreppshistoria och begreppsutredning  

Begreppet ”media event” tillskrivs alltså mediesociologerna Dayan & Katz, men det var Katz 

ensam som redan 1980 myntade termen om ”stora tilldragelser” (”occasions”).56 Katz & Dayan 

vidareutvecklade sex år senare tankarna i en text om de tre C:na och deras hjältar57, men de flesta 

forskare som använder begreppet idag säger sig – liksom jag – bygga på bokversionen som kom 

ytterligare sex år senare (Dayan & Katz 1992). Emellertid är referenserna till dem många gånger 

tveksamma och begreppet har enligt Dayan tolkats på olika sätt. Dayan (u.å) poängterar att 

begreppet ”media events” använts även för andra ting än de ursprungligen avsedda: för stora 

nyhetshändelser (televiserade krig, mord) eller så för det som Victor Turner skulle kalla sociala dramer: 

utdragna kriser vilkas upptrappning alltmer upptar den offentliga uppmärksamheten (t.ex. OJ 

Simpson-rättegången). Själv avser han en tredje innebörd: kollektiva uttrycksfulla händelser (”expressive 

events”), en relativt sammanhållen tv-genre i form av ceremonier som vanligtvis varar ett par 

timmar eller på sin höjd ett par dagar. Hans egen innebörd syftar på händelser som är medvetet 

integrerande och avsiktligt skapade för att uppnå konsensus – offentliga ritualer, känslomässiga 

tilldragelser. Han exkluderar här precis som i boken (Dayan & Katz 1992) t.ex. mordet på 

president Kennedy (planerades ju ej av tv), men inkluderar däremot begravningen av Kennedy. 

Han utesluter likaså sociala dramer, men däremot inte deras ritualiserade resultat.58   

Dayan (u å) framhåller också en viktig skillnad mellan traditionella ceremonier hållna på en 

specifik plats med stora mängder människor närvarande: medierade ceremonier förvandlar 

masspubliker till ”hushållspubliker” (”domestic audiences”), dvs utövas av små grupper i hemmet 

– ger upphov till ”mikrohögtider” där kollektiva händelser blir intima tilldragelser. Det är dock 

inte något tv-bolag som ensamt kan skapa en ceremoniell händelse, utan det krävs samarbete med 

någon utomstående institution: en nationell, övernationell eller religiös institution.59  

Dayan och Katz tycks dock även inbördes något oeniga om tolkningen. Fransmannen 

Dayan lutar betydligt mer åt begreppets rituella, ceremoniella innebörd och gav den franska 

översättningen av boken namnet (La télévision cérémonielle: Anthropologie et histoire en direct) dvs 

                                                
54 Dayan & Katz, (1992), s.89 
55 Ibid, s.91 
56 Katz, Elihu: Media Events: The Sense of Occasion, Studies in Visual Anthropology, vol. 6 (1980): 3, s.84-89  
57 Katz, E. & Dayan, D: Contests, conquests, and coronations: On media events and their heroes, s.135-144 C. F. 
Graumann & S. Moscovici (red): Changing Conceptions of Leadership, New York, Springer-Verlag, 1986 
58 Dayan, Daniel: "Media events", http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=mediaevents u.å. 
59 Ibid 
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”Ceremoniell tv – antropologi och historia i direktsändning”.60 I så fall skiljer sig företeelsen 

emellertid inte nämnvärt från James Careys (1975) sätt att betrakta ”tv som ritual”.61 

Somliga kritiker har velat lyfta fram också oplanerade hemska händelser (som 11 september, 

tsunamikatastrofen, prinsessan Dianas död) såsom mediehändelser. Medierna var visserligen 

närvarande under själva attacken mot Twin Towers, kom alltså ej in först efter själva skeendena, 

men händelsen var för den skull inte någonting som var planerat av tv. Andra (t.ex. Ericson 2002) 

medräknar exempelvis Eurovision Song Contest inom begreppet, trots att tävlingen är 

organiserad av tv-bolagen – och inte alltid möts med vördnad.62 

Katz menar för sin del numera, att också chockerande stora nyhetshändelser såsom mordet på 

John F Kennedy bör räknas in. På så sätt skulle man kunna dela in mediehändelser i två motsatta 

läger: kunna studera dessa splittrande respektive integrerande händelsers förändring över tid, menar 

de. Det tycks enligt dem verka som om den ceremoniella, försonande varianten idag minskar i 

förekomst och betydelse, medan den söndrande tvärtom ökar.63 Förutom segmentering, 

avförtrollning, ökad cynism hos publiken och en minskad tro på ”stora män” (dvs hjältar) menar 

de att ”mediemirakel” numera är kortlivade: ”historiska ceremonier” har förlorat sin aura. Tv-

publiken blir numera lätt blasé och vill ha överraskningar och spänning: se blod. Om 

ceremoniella mediehändelser var ”samproduktioner” mellan tv-bolag och etablissemanget, är 

dagens splittrande mediehändelser (typ katastrofer, terroristangrepp och krig) snarare 

”samproducerade” av tv-kanaler och anti-etablissemang.64 

Också Daniel Dayan har delvis reviderat sin syn på fenomenet media events. I kapitlet 

”Beyond Media Events” i antologin Owning the Olympics. Narratives of the New China (2008) skriver 

han i stället för de tre C:na om de tre D:na (Disenchantment, Derailment och Disruption) som på 

svenska närmast kunde bli de tre A:na: avförtrollning, avledning (eller urspårning) och avbrott (eller 

störningar). Han tar även upp rädslan för skam, degradering och oron för katastrofer och 

poängterar nu, att medan de tre C-na stod för ett slags ”firande” av högtider, ser också han nu 

återspeglingar av problem och nya spänningar i världen och att detta leder fram till de tre D-na. 

Dayan fokuserar i detta kapitel på OS i Peking och konstaterar att världen har förändrats mycket 

sedan han och Elihu Katz skrev om media events 1992. Han hävdar att de tre C:na som stod för 

ett slags högtidligt firande har förskjutits till dagens mediehändelserna, som mer utgörs av oro för 

                                                
60 Dayan, D. & Katz, E: La télévision cérémonielle: Anthropologie et histoire en direct, Paris, puf, 1996 
61 Carey, James: A cultural approach to communication, Communication 2 (1975):1, s.1-10  
62 Ericson, Staffan (red): Hello Europe! Tallinn calling! Eurovision Song Contest 2002 som mediehändelse, Huddinge, Medie- 
och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, 2002 
63 Katz, Elihu & Liebes, Tamar: ”’No more peace!’: How disaster, terror and war have upstaged media events, 
International Journal of Communication 1 (2007), s.158 
64 Ibid, s.159 
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skam och degradering.65  

Dayan skriver att OS i Peking är ett utmärkt exempel på en modern och väldigt omfattande 

mediehändelse och menar att den nya moderna medieteknologin bland annat har inneburit att 

antalet kanaler har mångdubblats och att det är omöjligt att på en enda kanal med en enskild 

händelse fånga en hel nation på samma sätt som tidigare. Han anser nu att dagens medie-

händelser snarare fängslar avgränsade samhällen än hela nationer.66 Mediehändelserna har inte samma 

dignitet som förr och eftersom det nu finns ett ”helt fält” av mediehändelser, är dessa inte lika 

spektakulära som tidigare. Dayan hävdar att dessa mediehändelser ändå tävlar med varandra om 

uppmärksamheten och att det ofta är den händelse som nämns mest i media som får den största 

publiken.67  

Bland de svenska forskare som använt mediehändelsebegreppet mer fritt kan t.ex. medie-

professorn Mats Ekström (1998) nämnas. Denne hänvisar inte till Dayan & Katz, utan lägger 

egna innebörder i begreppet. Han skriver till exempel att en mediehändelse kan vara en händelse 

som produceras och iscensätts av redaktionen och som händer i medierna (och inte någon 

annanstans) samt att dessa händelser formas inom ramen för journalistikens modeller och 

mediets specifika logik. Enligt Ekström kan mediehändelser också vara händelser som inträffat i 

verkligheten utanför medierna men som presenteras i medierna med en innebörd som är så starkt 

präglad av journalistikens modeller och mediets logik att gränserna mellan det ursprungligen 

inträffade och det av medierna formade är otydliga och svåra, om ens möjliga, att urskilja.68 

Mediehistorikern Pelle Snickars (2007) är en annan brukare av termen, men denne tycks 

egentligen avse ”mediering”, dvs att någonting upprepade gånger tas upp i medier. Han applicerar 

termen på hur storstrejken 1909 behandlades i olika medier (samtida press såväl som senare tiders 

film och tv):  

Storstrejken kan rent av ses som en tidig variant av det som Daniel Dayan och 
Elihu Katz kallat ’mediehändelse’, en företeelse som i realiteten äger rum, men 
som genom upprepad mediering förefaller utspela sig i medierna [...] 
Mediehändelsen är såtillvida en händelse, som inte skulle ha blivit en händelse, 
om inte medier utförligt rapporterat om den. Dayan och Katz diskuterar främst 
mediehändelsen i en senare televisuell kontext med fokus på några av de 
senaste decenniernas globalt massmedierade händelser. Men med tanke på att 
arab har hundratals fotografier spridda genom pressmediet, flertalet filmer 
förevisade i offentliga sammanhang, och uppemot 60 volymer tidningsklipp 

                                                
65 Dayan, Daniel: Beyond Media Events: Disenchantment, Derailment, Disruption, s. 391-402 i Monroe E Price & 
Dayan, Daniel (red): Owning the Olympics. Narratives of the New China, Ann Arbor: University of Michigan Press 2008, 
s.392 
66 Ibid, s.393  
67 Ibid, s.396 
68 Ekström, Mats: När verkligheten inte duger som den är. En studie av tv-journalistikens praktik, Nordicom 
Information 20 (1998):4, s. 3-19  
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från konflikten 1909, är det inte helt anakronistiskt att resonera om strejken i 
sådana termer69  

 

Filmforskaren Per Vesterlund (2005) applicerar för sin del begreppet på en fiktionsfilm, Med folket 

för Fosterlandet (1938), som visserligen kan sägas handla om ”försoning” eller om ”närmandet 

mellan socialdemokrati och kungamakt” och ”nationell samling”, men inte precis var direktsänd, 

inte förekommande i ett flertal medier (även om filmen recenserades), inte heller organiserad av 

någon annan än medieinstitutionen Svensk Filmindustri. Vesterlund refererar också han till 

Dayan & Katz (1992): 

 
Mediehändelser är den typen av historiska händelser som i det närmaste 
förutsätter att en medialisering äger rum – evenemang som kungabröllop, 
begravningar och arenaidrott. Att även idrottsevenemang är flitiga inslag i med 
Folket för fosterlandet understryker naturligtvis denna films karaktär av 
uppvisande av moderna medier. Det är således i lika hög utsträckning filmen, 
radion, telegrafen, pressen och telefonen som står i fokus, som de historiska 
händelserna som medieras.70  

 

Katz och Dayan är inte historiker, utan sociologer. Paddy Scannell är däremot en mediehistoriker 

som på ett klargörande sätt skilt mellan ”events” och ”happenings”, samt mellan att betrakta 

historiska händelser prospektivt respektive retrospektivt. Han framhåller att events är sådana positiva, 

planerade tilldragelser som vi får att äga rum, medan happenings är negativa, överraskande ting som vi 

inte känner till i förväg och som händer ”med oss” ofta traumatiska, mänskliga olyckor eller 

naturkatastrofer som blir stora nyhetshändelser.71  

 

4.2 Tv och identitet 

Den engelske sociologen John B Thompson tar i Media and Modernity upp att det moderna 

uppstod under medeltiden som en reaktion på det antika. Medan det antika synsättet var cykliskt 

såg nu det moderna tiden som något linjärt. Omkring år 1960 övergick det moderna till det 

postmoderna, som präglas av faktorer som globalisering, avindustrialisering, mångfald, 

information och identitet och just identiteten är ett viktigt begrepp under denna period. Medan 

identiteten tidigare var något som var givet, tror man nu i stället på möjligheternas mångfald och 

förändring. Det finns inte länge en sanning (som under moderniteten), utan flera sanningar.  

                                                
69 Snickars, Pelle: Storstrejken 1909 – en mediehistoria, i Mats Jönsson & Pelle Snickars (red): Medier & politik – om 
arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet, Stockholm, Statens ljud- och bildarkiv 2007, s.56-57 
70 Vesterlund, Per: Medial monumentalitet: två folkhemsskildringar, Svenska historikermötet 2005 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-941 
71 Scannell, Paddy: Big Brother as a television event, Television & New Media 3 (2002):3, s.271-282 
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Eftersom media, enligt Thompson, står för en envägskommunikation där publiken hela tiden 

får ta in budskap från medias håll utan att erbjudas möjligheten att ge något svar tillbaka, får 

media en väldig makt i samhället. Monologsituationen leder till att det enligt honom inte längre är 

människan själv som tolkar och gör sig egna uppfattningar om det som skrivs och sägs, utan i 

stället köper uppfattningar och identiteter som media redan format. Thompson menar att media 

visserligen har gjort det möjligt för människor att uppleva händelser och situationer, som man i 

den verkliga vardagen aldrig skulle ha stött på annars, och att våra identiteter därför blir allt mer 

globaliserade. Man får ta intryck från hela världen och detta kan naturligtvis vara positivt i och 

med att man helt enkelt får se mer av världen, men Thompson poängterar dock att det inte 

behöver leda till något positivt utan lika gärna kan innebära att människan blir allt mer likformad, 

och att alla olika identiteter som en gång funnits snart kommer samlas i en enda stor 

medieformad identitet.  

Liksom Thompson fokuserar den brittiske sociologen Anthony Giddens på medias skapande 

av identiteter och hur de idag påverkar människor till att försöka leva upp till medias, i vissa fall 

omänskliga, ideal. Giddens menar att sökandet efter självidentitet är ett modernt problem och 

kanske även ett specifikt västerländskt och att identiteten nu inte längre är något ”naturligt” utan 

något som skapas av samhället runt omkring, och då i högsta grad av media. Identitet är ett 

viktigt begrepp i dagens samhälle och enligt Giddens lägger vi väldigt stor vikt vid att sortera in 

människor efter exempelvis kön och social status för att säkerställa vederbörandes identitet idag. 

Personligheten har inte längre samma betydelse utan man går mycket efter yta eller karriärmässiga 

meriter.72 I likhet med Thompson menar Giddens att globaliseringens tendenser i moderniteten 

leder till ett utsuddande av gränser av tid och rum, som utgör det moderna sociala livet.73 Detta är 

något som Giddens anser kan vara en av anledningarna till att individer mister sin självidentitet 

och blir mer likformade.74 Enligt honom bidrar media i stor utsträckning till att forma de 

individer som finns i dagens samhälle, eftersom medias budskap och ideal präglar oss dagligen, 

medvetet eller omedvetet. Vi tror ofta att vi inte påverkas eller tar till oss av det som sägs i media, 

men enligt Giddens fastnar detta ändå i vårt medvetande.75 

Paddy Scannell poängterar även han hur stor del media utgör av vår vardag idag och han 

menar, liksom Giddens, att de finns där som en del av vardagen utan att vi egentligen reflekterar 

över detta. Samtidigt menar dock Scannell att tv på många sätt står för någonting positivt. Han 

frågar sig om det ens existerade någon offentlighet innan tv fanns och menar att tv har blivit en 

                                                
72 Giddens Anthony, Modernity and Self-Identity: Self and society in the late Modern Age, Cambridge: Polity Press, 1995, s.76 
73 Ibid, s.21 
74 Ibid, s.33 
75 Ibid, s.103 
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livsviktig del i människans vardag.76 Scannell anser också att televisionen leder till en socialisation 

där människor söker varandras sällskap, och att den även i sig fungerar som ett sällskap. Scannell 

skriver vidare att massmedia har en social roll i samhället och tittaren ska få känslan av att lära 

känna dem man ser på tv och offentligheten har blivit privat.77  

 

4.3 Tv, idrott och genus 

Manlighet är på något sätt den självklara normen inom idrott, och hur en lagidrott som fotboll 

bidrar till att skapa en manlig självförståelse och bevara rådande könsstrukturer diskuteras i en 

doktorsavhandling i etnologi av Jesper Fundberg, Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. 

Genom deltagande observation av fotbollsvardagen och turneringsaktiviteterna kring ett pojklag 

försöker Fundberg visa att det under alla vackra, könsblinda paroller om fotbollen, existerar en 

dold agenda där ”manlighet och kvinnlighet skapas, återskapas och iscensätts.”78 

För Fundberg inkluderar begreppet maskuliniteter ett intresse för relationer mellan och inom 

skilda könskategorier liksom hur dessa relationer kan förstås utifrån ett maktperspektiv. 

Maktbegreppet används här för att förstå styrkeförhållanden i både kulturella och materiella 

avseenden: ”Konkret innebär det att se till hur verbala kroppsliga praktiker tar sig uttryck när det 

gäller manlig fostran inom pojkfotboll samt att problematisera både villkoren för och 

konsekvenser av detta.”79 

Enligt Fundberg är det begrepp som bäst fångar in denna asymmetriska könsstruktur 

”hegemonisk maskulinitet”, vilket kan förstås som ”den maskulinitet som innehar den 

privilegierade positionen i ett mönster av könsrelationer”, men som det också råder en ständig 

strid om – en kamp som gäller vilken form av maskulinitet som skall ges företräde och vara den 

rådande.80 Fundberg tar exempelvis upp hur pojkspelarna, när de åkt iväg för att spela en 

turnering, på kvällen klär upp sig i märkeskläder och bearbetar sina kroppar och frisyrer med 

sprayer, rakskum och parfymer – men inte för att sedan gå på diskotek och träffa flickor, utan 

med det enda syftet att visa upp sig inför lagkamraterna, de andra pojkarna.81  

Enligt Fundberg tar fotbollen allt mer utrymme i media, och andelen sportsidor i dags- och 

kvällspress ökar stadigt liksom antalet sändningstimmar från olika sportevenemang i TV och 

radio. Som Fundberg påpekar bör fotbollens ökande andel i media ses i ljuset av en ökad 

kommersialisering av all idrott: ”Under 1990-talet har utbudet av både svenska och internationella 

                                                
76 Scannell, Paddy, Radio, Television and Modern Life, Oxford: Blackwell, 1996, s.21 
77 Ibid, s.76  
78 Fundberg, Jesper, Kom igen gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter, Stockholm, Carlssons, 2003, s.19 
79 Ibid, s.23  
80 Ibid, s.25 
81 Ibid, s.127   
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tidningar och tidskrifter riktade till framför allt idrotts- och fotbollsintresserade pojkar ökat”, 

skriver Fundberg82 och poängterar att mycket av de idrottsliga symbolerna, bilderna och 

budskapen riktar sig till pojkar och unga män.83 För de intervjuade pojkarna är det viktigt att 

kunna följa med i det som händer i sportens värld och de lär sig snabbt om resultat och tabeller. 

Fundberg skriver att detta i förlängningen handlar om att fotbollen som kunskapsfält bildar 

underlag och utgångspunkt för ”ett slags spel där man kan testa, utmana och därmed vinna eller 

förlora prestige och status.”84  

Fundberg är alltså införstådd med att TV är en inspirationskälla för pojkarna, och att ”de ser 

sina idoler göra en dribbling, deras sätt att agera och gestikulera på planen”. Fundbergs poäng i 

sammanhanget är att idolerna ur ett könsperspektiv inte är vilka som helst:  

 

TV-sport och fotboll på TV handlar om män, män som via sina kroppsliga 
färdigheter tjänar pengar och ges status, ett av de tydligaste exemplen på 
förkroppsligande av hegemonisk maskulinitet. Det är manliga hjältar som genom 
sina kroppsliga förmågor tillskrivs stort värde och tilldrar sig beundrande blickar, 
inte minst från andra män.85 

 

Ett centralt begrepp i Fundbergs studie är alltså hegemonisk maskulinitet och han lyfter tydligt 

fram hur det som spelarna och ledarna ser som den ideala fotbollspelaren är en pojke/man som 

agerar på ett visst, påbjudet sätt. Fostran till god fotbollsspelare kan därför också sägas inrymma 

fostran till vad som anses vara god maskulinitet. I klartext innebär det att på träning och match 

”bita ihop”, att tåla smärta, att utföra handlingar som sätter förmågan att uthärda fysiskt och 

psykiskt ansträngande situationer på prov och att i största allmänhet undvika det som uppfattas 

som feminint beteende: ”Den manliga idrottskroppen är en kropp som ska tåla smärta, tycka om 

att konkurrera och visa upp sin styrka och överlägsenhet.”86 Sammantaget tolkar Fundberg 

pojkfotbollen som en miljö för reproduktion av ”en genusordning mellan könen där män 

överordnas kvinnor”.87 

Daniel S. Mason och Gregory H. Duquette (2004) skriver i “newspaper Coverage of Early 

Professional Ice hockey: the discoruse of class and control” att ishockey är en sport som av 

samhällets eliter tidigt sågs som en av de manligaste sporterna, inte minst tack vare den styrka, 

fart och det mod sporten kräver. Mycket fokus i tidningsreportagen lades redan i början av 1900-

talet på fysisk kontakt och våld i och med tacklingarna och den ständiga kampen. De skriver 

                                                
82 Fundberg, (2003), s.58  
83 Ibid, s.59 
84 Ibid, s.60 
85 Ibid, s.88 
86 Ibid, s.156 
87 Ibid, s.196 
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också om att ishockeyn i NHL och IHL, inte minst inom media, mer har rykte om sig att vara en 

hård och tuff liga där man tjänar mycket pengar, än en liga där det spelas bra ishockey.88 Detta 

påstådda våld brukar enligt de medelklassmänniskor som förespråkar amatörism sägas bero just 

på professionaliseringen av sporten, där pengar sägs göra sporten våldsammare. Studier visar 

dock att de bästa sportutövarna är mer kreativa än våldsamma. Våldsanklagelserna är enbart 

resultatet av olika klassers ideologier och försök till kontroll. Våld är kanske inte längre 

”hegemoniskt” i  ett postindustriellt samhälle? 

Den amerikanske forskaren David Rowe tar även han upp den manliga sportkroppen och 

menar att intresset för de manliga idrottsmännen i första hand inte varit själva utseendet, så som 

exempelvis när det gäller popstjärnor. Han menar att detta gör det tillåtet för de manliga 

idrottsstjärnorna att även visa mer ”kvinnliga” drag. Officiellt ser bara andra män på männens 

sportkroppar som något rent tekniskt och inte som något estetiskt och erotiskt, skriver Rowe och 

menar att det är därför som kramar och tårar kan tillåtas och ändå vara manligt. Inom idrotten är 

kroppen bara ett verktyg.89 

Medieforskaren och idrottsprofessorn Peter Dahlén skriver i boken Sport och medier (2008) om 

mediernas betydelse för skapandet och upprätthållandet av maskulina bilder och ideal med direkt 

eller indirekt anknytning till sportens värld, och menar att detta är ett genomgående tema hos 

Michael A Messer, en av världens ledande sportsociologer med inriktning på genus och 

könshierarkier. Han ger exempel på hur tjejlag inom fotbollen ofta har söta namn som 

”sunflowers” medan killagen har tuffare namn som ”sea monsters”.90 Dahlén skriver vidare om 

tv-sportens manbarhetsformel, och menar att den auktoritativa sportkommentatorn är en vit 

man, och att sport är männens värld. Han menar att män dominerar reklamen i 

sportsändningarna och kvinnor blir mer som en sexig rekvisita. De aggressiva spelarna är vinnare 

och de snälla är förlorare.91 Det gäller att offra sin kropp för laget och sport liknas ofta vid krig.92 

Göran Eriksson skriver i stället om ”svenska hjältar” och sportjournalistikens fokus på 

enskilda utövare och i förlängningen konstruktionen av nationella (idrotts-)hjältar. Han menar att 

svenska hjältar konstrueras framför allt genom att sportjournalistiken återger 

idrottsprestationerna som del i en nationell framgång, men även som någonting spektakulärt; som 

ett hjältedåd av nästan övermänsklig karaktär. Hjältarnas prestationer framställs som om i princip 

omöjliga, men samtidigt är svenska hjältar också ”vanliga” människor som nått till sin position 

                                                
88 Mason Daniel, Duquette Gregory, “Newspaper Coverage of Early Professional Ice Hockey: the discourses of class 
and control”, Media History vol.10 (2004), no. 3, s. 157 — 173  
89 Rowe, David, Sport, culture and the media, open university press, Glasgow, 2004, s.159 
90 Dahlén, Peter, Sport och medier, Kristiansand, IJ-forlaget, Powerprint, Steinkjer, 2008, s.468 
91 Ibid, s.471  
92 Ibid, s.472 
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genom slit och hårt arbete. 93 Han tar fotbolls-EM 2004 som exempel, då Zlatan Ibrahimovic 

med ryggen mot målet klackade in bollen mot Italien. Målet föll i slutet av matchen och innebar 

att slutresultatet skrevs till 1–1. Både Sportbladet och SportExpressen hade en bild på ögonblicket 

när Zlatan klackar bollen uppslagna över sina förstasidor och skrev att det bara är han som kan 

göra något sådant. Den nästan övermänskliga prestationen betonas på flera ställen i tidningarna.94 

 

5. TIDIGARE FORSKNING OM TV OCH SPORT   

5.1 Tv-sportens historiska framväxt 

Peter Dahlén skriver att året 1975 kan betecknas som ett genombrottsår när det gäller 

forskningen kring sport och tv. Då publicerades antologin Fotball on Television som Dahlén 

beskriver som den mest innehållsrika analysen av tv-sport. Under 80-talet handlade forskningen 

mest om tv-sportens historia, men under 90-talet började tv-sportforskningen att i allt högre grad 

orientera sig mot text- och kulturanalytiska perspektiv.95 ”Televisionens sportsändningar bidrog 

tidigt till att popularisera både tv-mediet och tävlingsidrotten” skriver Dahlén och poängterar att 

sport är en slags blandning av journalistik, underhållning och drama.96  

Dahlén slår fast att sporten gjorde sitt intåg i den svenska television den 21 november 1954, i 

och med en provsändning från distriktsmästerskapsfinalen mellan Djurgården och 

Matteuspojkarna. Intresset för denna match blev stort och antalet sportsändningar ökade kraftigt 

efter denna. År 1958 gjordes sedan de första försöken till ett fast veckomagasin med sport, och 

1958 var också året för fotbolls-VM i Sverige, något som Margareta Rönnberg skrivit om i sin 

”Inte bara skuggspel på den tjocka buktiga glasskivan – Prestigemötena runt VM-fotbollen 1958 i 

bildlådan”. Rönnberg tar där upp att fotbolls-VM i Sverige 1958 brukar betecknas som 

genombrottet för svensk television, då det under året såldes 120 000 tv-apparater: ”Den nya 

överföringstekniken för direktsänd fotboll stod i centrum för såväl människors samtal som 

tidningarnas reportage och TV-krönikor, och utgjorde god PR både för en snabb utbyggnad av 

slavsändare och för inköp av TV-apparater.” 97 Rönnberg tar även upp att turneringen föregicks 

av mängder av förhandsreportage och att man noga såg till att värma upp publiken på det som 

väntade.98 När matchen väl sändes menar Rönnberg att man var noga med att framhäva känslan 

                                                
93 Eriksson, Göran: ”Det här är lycka”. Om sportjournalistikens inkluderande mekanismer, i Mediernas vi och dom: mediernas 
betydelse för den strukturella diskrimineringen, (Red. Leonor Camauër & Stig Arne Nohrstedt), Stockholm, Fritze 2006, s.239 
94 Ibid, s.242 
95 Ibid, s.215 
96 Ibid, s.219 
97 Rönnberg, Margareta: Inte bara skuggspel på den tjocka buktiga glasskivan – Prestigemötena runt VM-fotbollen 
1958 i bildlådan, s. 49-104 i Per Vesterlund (red): Mediala hierarkier, Gävle: Högskolan i Gävle 2007, s.49 
98 Ibid,  s.54 
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av att delta och vara på arenan99 men att det trots detta framfördes kritik mot 

sportkommentatorer som Bengt Bedrup som lät för mycket av sitt känsloladdade engagemang 

förmedlas verbalt till tittarna. ”Kommentatorerna ska av 50-talskritikerna att döma tydligen inte 

ge uttryck åt sin upplevelse, när tittarna själva deltar, befinner sig på plats och själva ser samma 

sak,” skriver Rönnberg och menar att recensenterna ansåg att subjektivitet inte går ihop med den 

exakta händelseregisterringen på TV-rutan.100  

När det gäller just sportkommentatorn har de danska medieforskarna Preben Raunsbjerg och 

Henrik Sand i ”Tv Sport and Rhetoric” (1999) tagit upp fyra funktioner som 

sportkommentatorerna har i en sändning. Raunsbjerg och Sand menar att kommentatorerna för 

det första pratar om sådant som tittaren kan se men också om sådan som tittaren inte ser. Om 

man tar ishockeyn som exempel, berättar kommentatorerna vad spelarna på isen gör, men kanske 

också om något som händer i avbytarbåset. Sportkommentatorerna pratar också om sådant som 

tittaren troligtvis inte vet samt sådant som han eller hon absolut inte vet. Det kan då gälla saker 

som var spelarna kommer ifrån eller att en spelare skadat sig på uppvärmningen. En 

kommentator ska med andra ord både beskriva det som tittaren redan kan se ge information och 

”extramaterial” som tittaren omöjligt kan veta.101 

Fotbolls-VM kan alltså sägas ligga bakom uppsvinget för intresset för televisionen hos det 

svenska folket, och kanske även för idrottssändningar i stort. Allt mer sport visades på tv och 

Peter Dahlén skriver att man år 1977 lanserade de dagliga sportsändningarna på Sveriges 

Television.102  Tv4 började till slut konkurrera med SVT och startade ”Hockeykväll med fyran” 

som ett svar på Sveriges televisions fotbollskväll. 1995 köpte kanalen även rättigheterna till 

”Tipsextra” från SVT och Dahlén skriver: ”I jämförelse med den enligt deras (Tv 4:s) uppfattning 

stela och konventionella TV-sporten på SVT försökte man arbeta mer medvetet med bilder och 

med nya sätt att berätta historier på. Man försökte också vara lite fräckare, lite snabbare, lite 

roligare.” Dahlén framhåller att det under 1990-talet även uppkom betalkanaler som erbjöd sport 

för att locka kunder, 103 och idag finns gott om specifika sportkanaler i programutbudet.  

 

5.2 Tv-sportens dragningskraft 

Medie- och kommunikationsforskaren Bo Reimer skriver i boken Uppspel om den svenska tv-

sportens historia och menar att tv-sporten till en början handlade om att roa människor, något 

den i och för sig gör fortfarande. Skillnaden är dock enligt Reimer att underhållning idag är ”big 

                                                
99 Rönnberg, (2007), s.97 
100 Ibid, s.100  
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business”. Idrott har blivit viktigare ”som självständigt samhällsfenomen och allt mer integrerad 

med andra aktörer och institutioner”.104 Han påpekar att i början av 60-talet sändes ungefär 100 

timmar sport om året, men säsongen 68-69 hade antalet timmar ökat till nästan 350, något som 

innebar att drygt 15 procent av det totala tv-utbudet vid denna tid bestod av sport.105 Reimer tar 

också upp hur mycket sporten berörde sin publik och nämner Ingmar Stenmarks framgångar 

som exempel. När Stenmark tävlade ställdes till och med undervisningen i skolorna in till förmån 

för att kunna se tävlingen på tv.106 

Peter Dahlén tar upp fyra kategorier som en refererad Walter Gantz (1981) menar betingar 

tv-sportens dragningskraft. För det första handlar det om möjligheten till att identifiera sig med 

vinnare och dela den emotionella glädjen med framgångsrika lag och personer och för det andra 

om möjligheten att ”släppa loss”. Det handlar också om den kunskapsmässiga dimensionen samt, 

för det fjärde, det faktum att det rör sig om ett avslappnande tidsfördriv.107 

Dahlén listar även Anders Svenssons tio typer av sportbilder som denne menar figurerar i 

media:  

1) Förhandsbilder som ska skapa intresse för matchen 

2) Målsituationer 

3) Glädjebilder 

4) Segrarbilder, efter slutsignalen 

5) Förlorarbilder 

6) Tillbudsbilder, som speglar tillspetsade situationer i matchen. Domare. 

7) Situationsbilder 

8) Laguppställningar  

9) Flyktade spelare, som lämnat klubben men som kommer till tals i enskilda reportage 

10) ”Slipsbilder”, det vill säga bilder på tränare ordförande m.m.108 

 

5.3 Sportifiering av media och samhället 

Idag är det väldigt svårt att tänka sig en medieindustri utan sport eller en sportindustri utan 

media, och den norske medieprofessorn Knut Helland beskriver vikten av detta samband genom 

sin analys av medias roll då det norska herrlandslaget i fotboll på ett dramatiskt sätt slogs ut ur 

EM-slutspelet 2002. Under detta slutspel var pressen på landslaget formidabel och när de inte 

lyckades ta sig vidare i EM och sedan inte heller kvalificera sig till det efterföljande VM var det 
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108 Svensson enligt Dahlén, Peter, Sport och medier, Kristiansand, IJ-forlaget, Powerprint, Steinkjer, 2008, s.123 



25 

norska folket frustrerat. Intresset för landslaget upphörde, biljetter fick delas ut gratis och 

eftersom det nationella intresset försvann, försvann det också från medias sida, något som i sin 

tur ledde till att inte heller sponsorerna var lika intresserade länge. Det var alltså inte möjligt att 

tjäna pengar på det.109  

Att media och idrott får ut mycket av varandra är helt klart. Sett till förhållande och omfång 

är sportjournalistiken ändå det område som är sämst belyst inom medie- och 

journalistikforskningen och Helland menar att man måste undersöka symbiosen mellan idrott och 

media.110 Han skriver att den täta relationen mellan idrott och medier i internationell 

forskningslitteratur kallas för ”sport/mediekomplexet”, med stor betydelse för idrott, media, 

ekonomi, kultur och politik. Komplexet innefattar ett stort kommersiellt intresse hos idrottare, 

idrottsorganisationer sponsorer och massmedia. Kommersiella budskap finns överallt och förs 

fram på idrottaren, på arenan och via pressen. Media förmedlar idrotten och stämningen på 

arenan till dem som inte kan vara på plats och inom tv ges dessutom utrymme för att visa både 

den reklam som visas på arenan men också reklam som sänds i själva mediet. Den amerikanske 

medieforskaren Marshall McLuhan menade enligt Helland att televisionen jobbar med att 

omforma verkligheten till att passa sitt format. Den leder till en sorts exponeringssymbios där 

idrottaren uppskattar att visas upp genom media och media uppskattar att få visa upp 

idrottaren.111  

Helland tar upp tre faktorer som utgör förutsättningar för symbiosen: Sportifiering, 

mediefiering samt kommersialisering. Med sportifiering avser han en process som leder till ökad 

fokusering på konkurrens och prestation innanför rationella ramar, där sporten blir en social 

institution. Med mediefiering menas i stället att sport och media blir en förutsättning för varandra 

medan kommersialiseringen syftar på det ökade reklamintresset som blir till nytta för såväl idrott 

som media.112 

Enligt Helland är en helt grundläggande förutsättning för organiseringen och spridningen av 

sport var den industriella revolution som resulterade i att arbetarklassen fick både fritid och 

pengar. När det på mitten av 1800-talet blev vanligt att jobba halvdag på lördagar bestämdes det 

att de engelska fotbollsmatcherna (som var de första) skulle spelas då så att dessa människor 

skulle ha möjlighet att se dem. Och på samma sätt som den engelska publiken gick på fotboll på 

lördagseftermiddagarna lärde sig intresserade runt om i världen att det var på lördagar klockan 15 

man kunde följa tipset i radio och tv. Fritid, pengar och intresse hos publiken var en förutsättning 

för fotbollens framgång som tidig massmedieunderhållning i samband med utbredningen av den 
                                                
109 Helland, Knut, Sport, medier og journalistikk, Bergen, Fagbokforlaget Vigmostad & Björke, 2003, s.11 
110 Ibid, s.13 
111 Ibid, s.14 
112 Ibid, s.15 



26 

moderna masspressen. 1863 inleddes utvecklingen i förhållandet mellan fotboll och press i 

England. Då togs den nya rotationspressen i bruk och man kunde nu ge ifrån sig upplagor som 

tidigare varit omöjliga. Det teknologiska grunderna för en press som ett medium som kunde tjäna 

en massmarknad fanns nu. Samma år startades också den engelska fotbollsligan och grunderna till 

det moderna fotbollsspelet lades. En symbios mellan pressen och fotbollen bildades.113 

Uppdraget gick snart från att bara vara direktrapportör till att förmedla förhandsfakta, 

resultatanalyser och omkringmaterial114 och i slutet av 1800-talet var sportstäckningen i 

dagspressen präglad av kortare notiser och större rapporter från stora idrottsarrangemang. 

Reportagen gjordes ofta av en allmänreporter något som ledde till att själva arrangemanget ofta 

fick mer uppmärksamhet än idrotten i sig.  

Snart skulle dock utövaren och den idrottsliga prestationen hamna mer i centrum115 i takt 

med att journalisterna fick allt mer kunskap om sport och redaktionerna fick särskilda 

sportreportrar.116 Problemet blev i stället att många av dessa reportrar hade en förankring i en 

klubb och att engagemanget i denna kunde speglas i det de skrev. Men från 70-talet och framåt 

sades dessa upp och journalistiken blev som det hette mer objektiv.117  

Telegrafen och pressen skapade helt nya förutsättningar för människan att följa matcher runt 

om i världen, men det verkligen genombrottet kom i och med uppfinnandet av en annan 

medieform: radion. Radion kunde nå ut till ett helt land samtidigt och alla som hade tillgång till 

den fick reda på nyheten. Helland skriver att genomslagskraften var enorm, men när televisionen 

etablerade sig på allvar i slutet av 60-talet tog den ändå över radions funktion. Man insåg snabbt 

televisionens styrka som direktrapportör av sport och mediet har än idag en mycket stark position 

på det medierade idrottsmarknaden.118 

 

5.4 Sportens entertainisering  

Andrew Crisell poängterar att sport är en mycket viktig del inom tv-mediet och det märks inte 

minst i och med det faktum att en viktig sporthändelse har förmågan att möblera om i tv-

tablåerna och rent av att flytta på nyheter. Sport och television är som gjorda för varandra och via 

tv följer man sport både hemma och på barer. Televisionen visar det som händer direkt och när 

de visar sport visar de också något som ingen vet hur det kommer att sluta och det framhäver 

därför en naturlig spänning.119 Inom sport kan man också följa människor som i en film. Kanske 
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hör man om någon fattig pojke som blivit upptäckt av en agent och fått kontrakt med en 

storklubb. Mycket känslor uttrycks på både planen och hos publiken.120 Man kan också jämföra 

sport med teater på andra sätt. Sport behöver en arena och särskilda kläder och utrustning samt 

regler för hur spelet ska fortgå, men saknar färdigt manus. Sport blir nästan en fiktion och något 

som man kan drömma sig bort från vardagen med. Sport är nyheter och underhållning.121 

Medie- och kommunikationsforskaren John Fiske skriver i sin tur om hur människan sorterar 

in nyheter i olika kategorier och tar upp hur Hartley (1982:38-9) skriver att nyheter delas in i 

politik, ekonomi, utland, inhemska nyheter, speciella händelser och sport.122 Fiske menar att vi 

lägger till underhållning till dessa kategorier och att denna ingrediens finns med i samtliga. Han 

menar också att det är vanligt att man utsmyckar dessa ”nyheter” med metaforer inte minst inom 

sport och drama där ord som ”krig, drama och stjärna” är väldigt vanliga.123 Nyheter och sport 

har samtidigt blivit allt mer gladlynta och även programledarna har fått ett mer lättsam och 

kompisaktig framtoning.124  

Även Brad Schultz är inne på detta spår och skriver i sin bok Sports media (2005) om hur tv-

nyheter har blivit till mer och mer underhållning och att även sport drar åt detta håll. Han hävdar 

bland annat att tv-sporten har blivit mer individualiserad och att sändningarna mer och mer går 

ut på att visa starka personligheter och arrangemang än själva sporten i sig. Han skriver att sport 

varken setts som nyheter eller underhållning utan någonting mittemellan, men att den nu bara är 

som underhållning.125 Schultz ger som exempel på detta OS 1994 där konståkningstävlingen blev 

som en tvålopera, och berättar om hur Nancy Kerrigan var attackerad av någon okänd inför 

tävlingen och att media fokuserade direkt på mottävlande Tonya Harding. Harding förnekade all 

inblandning i detta, men senare kom det fram att hennes livvakt utfört dådet och det hela blev till 

en väldig mediehistoria som gjorde att de andra tävlanden och själva tävlingen i sig glömdes 

bort.126 

Medievetaren Anders Svensson tar i avhandlingen Från norra ståplats till cyberspace upp media 

och ishockey och analyserar webbplatsen www.hvfantasten.com. På denna sajt möts 

hockeyintresserade och supportrar för att diskutera hockey med utgångspunkt i HV71. Svensson 

skriver att det inte handlar om någon huliganism utan om rent kommunikativt deltagande. Han 

skriver att www.hvfantasten.com skapades 1997 och att det då huvudsakligen förekom 
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matchfakta på denna. Men med tiden utvecklades sajten så att man kunde skriva i en gästbok 

där127 och 1999 kunde man läsa allt om truppen, matchfakta, spelprogram, krönikor, och även 

delta i den så viktiga och populära debatten.128   

Medan de traditionella massmedierna, press, radio och tv, sysslade med 

informationsöverföring från en sändare till många mottagare, innebär Internet i stället ett medium 

som också ger en rad möjligheter till interaktion, tvåvägskommunikation. ”Sedan Internet blev en 

realitet har de traditionella massmedierna också drivits att utveckla interaktiva funktioner i sina 

vanliga program”129 skriver Svensson. Han menar att det idag finns gott om webbplatser för 

sportintresserade, där man kan diskutera hockey och även ta del av journalistik som inte finns på 

annat håll.130   

 

6. MATERIAL OCH METOD 

Det material jag har använt mig av är i första hand en videoinspelning av tv-sändningen av 

matchen mellan Leksand och Södertälje som utgjorde den första matchen i kvalserien 2009, och 

sändes på tv4 Sport fredagen den 13 mars. Dessutom självklart ett antal böcker och artiklar som 

presenteras efterhand. 

Denna match kommer att analyseras utifrån fyra olika infallsvinklar. Jag kommer att använda 

mig av retorisk teori och analysmetod för att se hur producenterna för denna sändning använder 

sig av retoriska strategier för att övertyga tittaren om matchens dignitet. I samband med detta 

kommer jag även att studera den visuella retoriken och genom estetisk teori bland annat försöka 

tillämpa David Favreholdts parameterteori. Genom identitetsteori kommer jag även, bland annat 

med Jesper Fundbergs avhandling som utgångspunkt, att se hur den manliga identiteten skapas 

och iscensätts i tv-sändningen av denna match. 

Eftersom matchen framställs som något av det största som hänt på länge och som en väldigt 

viktig händelse, kommer jag även att jämföra denna sändning med det som Dayan och Katz 

skriver om mediehändelser. Med deras teorier som utgångspunkt kommer jag att undersöka om 

och i sådant fall hur denna match kan sägas vara en slags modern mediehändelse, samt vad som 

eventuellt skiljer sig ifrån deras ursprungliga definition.     
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7. MATCHREFERAT  -  LEKSANDS IF–SÖDERTÄLJE SK  

7.1 Försnack 

Premiäromgången i kvalserien till elitserien 2009 spelades fredagen den trettonde mars. Två av de 

favorittippade lagen, Leksands IF och Södertälje SK, möttes redan i den första omgången. 

Södertäljde hade den gångna säsongen tillhört bottenlagen i elitserien och Leksand hade i sin tur 

tagit hem segern i allsvenskan. I denna första kvalmatch tog Leksand emot Södertälje hemma i en 

fullsatt Ejendals arena. Matchen(2009-03-13) började klockan 19.15, men redan 18.30 inleddes 

sändningen på tv4 sport. Här följer nu ett översiktligt referat över denna sändnings uppbyggnad 

och innehåll: 

Sändningen inleds med en rörlig vit text mot svart bakgrund: Minns du förra året? Efter detta 

följer tillbakablickar från den sista och avgörande matchen mellan Rögle och Mora från förra 

årets upplaga av kvalserien. ”Det är mål, det är mål, Mattias Sjögren” skriker kommentatorn. 

Spelarna jublar på isen och man ser hur publiken höjer sina armar i segergester. Bilderna övergår i 

en ny text: Det är historia. Nu kör vi igen!  

Sedan är det dags för kanalens intro, med snabb musik och bilder på spelare som skjuter eller 

räddar puck. Man hör rösten från programledaren Marika Eriksson: ”Ingen har väl glömt 

scenerna från i fjol” samtidigt som man ser bilder på Rögles tränare Gunnar Persson. Man får se 

honom åka omkring på isen och ge direktiv till sitt lag. ”Just nu ser det väldigt bra ut”, säger han i 

en intervju. Efter detta får man se de fyra personerna i studion som kommer att hålla i kvällens 

sändning. Längst till vänster står programledaren Marika Eriksson, bredvid henne Jonas Fahlman 

som via en dator förmedlar tittarnas kommentarer till dem i studion och övriga tittare, och längst 

till höger står de båda expertkommentatorerna Leif Boork och Stefan Lundh. Eriksson har en 

svart jacka och en halsduk, Fahlman skjorta och slips och de båda experterna kavaj och slips.  

Eriksson visas i en närbild: ”Ja dramatiken från i fjol kanske blir svår att uppnå, men ingen 

blir väl förvånad om vi får en sån där rysare i den allra sista omgången. Är det någonting vi har 

lärt oss så är det ju att allting kan hända i kvalserien”, säger hon och i bakgrunden ser man hur 

publiken fyller läktaren bakom henne. Eriksson fortsätter. ”Ordet ångest är det bästa ord för att 

beskriva mardrömsveckorna. Fråga bara alla som är här! Välkomna ska ni vara till hockeykanalen 

och inte minst till kvalserien 2009. Nu är det verkligen dags, nu är det allvar, Stefan, Leif och 

Jonas… eller hur?”  

Nu visas de fyra personerna i helbild igen och de tre männen nickar instämmande och 

skrattar lite. Eriksson frågar vad en tränare känner 45 minuter innan nedsläpp och riktar frågan 

mot Leif Boork. Boork: ”Han väntar på att det ska sätta igång. Titta på publikhavet omkring dig!” 

Eriksson riktar nästa fråga till Lundh: ”Stefan, du har också varit tränare i kvalserier, är det det 
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värsta man kan vara med om?” Lundh svarar: ”Kanske för lagen som kommer från elitserielagen 

och ner, men ser man på de allsvenska lagen så finns det bara möjligheter”.  

Eriksson vänder sig till Fahlman. ”Det händer mycket även på hockeykanalen.se?” Fahlman: 

”Absolut, det är pirr i magen även där. Jag skrev en krönika idag om varför vi älskar kvalserien 

och det verkar som att det är många som håller med. Just nu är det 60% som tycker att kvalserien 

är det hetaste just nu och vi har även fått 3000 röster på vilket lag som kommer att lyckas bäst. 

Där leder Leksand på 30%.” 

Eriksson till kameran nu: ”De här lagen (Leksand och Södertälje) har mötts många gånger 

genom åren och skulle dessa lag ta platserna till elitserien skulle detta vara helt enligt traditionen. 

Det är nämligen oftast så att det är ett lag från elitserien och ett från allsvenskan som tar klivet 

upp.” Samtidigt som hon säger detta visas bilder på jublande spelare och supportrar som antingen 

firar eller sörjer. Några höjer händerna i luften och andra begraver ansiktet i händerna. En 

speakerröst säger: ”Inget är som kvalserien när det handlar om att locka fram känslor, oavsett om 

det handlar om lättnad eller glädje (en spelare åker mot kameran och skriker Det är så jävla skönt!) 

eller sorg (sörjande supportrar visas) och ångest (Janne Simons, sportchef Mora IK, Det här är 

fruktansvärt jobbigt, ett uttalande han fällde efter fjolårets kvalserie som slutade med att Mora åkte 

ur elitserien).  

En speakerröst berättar om statistik och fakta om kvalserien och man får under tiden se 

bilder på spelande lag. ”Historien har visat att en bra start är mycket viktig” fortsätter rösten 

samtidigt som tittaren får se diagram och statistik på detta. Statistiken visar vilka lag som har tagit 

klivet upp genom åren och bilder på jublande leksingar som spelat bort Malmös chanser att nå 

elitserien visas. Man får också se en tabell över vilka lag som har spelat flest kval (Leksand och 

Södertälje leder med sju vardera). Speakern berättar sedan om nykomlingen Växjö som nu är med 

i kvalet och ”kan spela helt utan press”. Man får se bilder från deras segermatcher och speakern 

poängterar att laget kan bli en uppstickare.   

Tillbaka till studion (som är belägen på en liten avsats på läktaren). Eriksson: ”Stefan vad 

säger du om trenden att bara ett lag från allsvenskan klarar av att gå upp?”. Lundh: ”I allsvenskan 

är det mer glädje över att kunna komma upp och i elitserien är det bara sorg när man kommer 

ner”. Eriksson: ”Leif, hur är det att möta hungriga allsvenska lag rent spelmässigt?” Boork: 

”Växjö kommer att starta starkt men allteftersom tiden går kommer det att gå upp för dem hur 

svårt det är”.  

I bakgrunden hör man hur supportrarna börjar komma på plats. De sjunger hejaramsor som 

ibland överröstar de fyras prat i studion. Eriksson: ”Det blir intressant att se Leksand mot 

Södertälje alltså. Stefan, vad tror du att vi kommer att få se?”. Lundh: ”Jag tror att vi kommer att 
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se ett ganska försvarsinriktat Södertälje och ett lite försiktigt Leksand. Jag tror att det blir tufft för 

Leksand.” 

Eriksson vänder sig sedan till Fahlman för att höra vad tittarna tycker. Han läser upp en fråga 

från datorn (vilken drömfemman i allsvenskan är) och Boork och Lundh diskuterar detta innan 

Eriksson åter vänder sig till kameran: ”Rögle har favorittryck, den nygamla tränaren Gunnar 

Persson ska få detta att bli en bra period.” Därefter visas ett inslag om Rögle. En speakerröst 

berättar: ”Precis som för tre år sen ska Gunnar Persson leda Rögle i ett kval. Den gången gick det 

inget vidare, men då förväntade sig heller ingen att Rögle skulle gå upp.” Sedan kommer en 

intervju med Persson följt av spelare från Rögle som uttalar sig om honom. Röglebacken (och 

också landslagsbacken) Kenny Jönsson: ”Oerhört duktig tränare”.  Sedan får man också se olika 

Ängelholmsbor som uttalar sig, bland annat en äldre dam och en ung kille med en hund. Alla tror 

på Rögle.  

I studion frågar Eriksson Leif Boork vad denne tycker om Persson. Hela tiden hör man 

Leksandspubliken i bakgrunden. Eriksson: Håller du med Stefan. Lundh: ”Ja absolut” Eriksson: 

”Jonas är det många som tror att Rögle går tillbaka?” Fahlman: ”Ja 21 procent, näst flest efter 

Leksand” Därefter bryter man sändningen för reklam.  

Eriksson hälsar tittarna välkomna tillbaka. ”Nu börjar det bli stämning här i Ejendals arena. 

Om ungefär 20 minuter ska Leksand möta Södertälje i kvalseriepremiären, det blir en riktig 

höjdare.” Efter detta får Boork och Lundh visa upp sitt tipps om vilka som kommer att ta 

platserna till elitserien. Boork tror på Leksand och Södertälje och Lundh tror på Södertälje och 

AIK. Eriksson vänder sig till Lundh med frågan ”Leksands återtåg blir alltså inte av enligt dig?” 

och denne svarar nej. 

Publiken klappar igång i bakgrunden och Eriksson fortsätter att fråga ut experterna (som hon 

också kallar dem). Hon frågar även Fahlman hur det ser ut på webben. Samtidigt rullar en text i 

bild om att sportchefen för Leksand (Mikael Lundström) utlovar en storsatsning om laget går 

upp i år. Eriksson: ”Strax dags för match alltså, men först lite uppladdning med tränarna”. En 

bild på en blåvit Leksandsklack visas och sedan är det dags för reklam igen. 

Bilder på Leksand och Södertäljes tränare (Tomas Kempe respektive Leif Strömberg) visas. 

Strömberg kliver av en buss (vid ankomsten till Leksand) och reportern intervjuar en av spelarna i 

samma buss: Stefan Bemström (som nu spelar i Södertälje men som har ett förflutet i Leksand.). 

”Jag vet att det blir ett krig där ute” säger han.  

Eriksson: ”I kväll är gamla relationer glömda. Nu gäller det att plocka fram ett jävlaranamma 

och inte minst ett bultande klubbhjärta”. I studion finns nu Kempe och Strömberg, båda helt 

klädda i svart. Eriksson ”Och ni där hemma är naturligtvis varmt välkomna att vara med oss 
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under kvalserien 2009”. Hon vänder sig till Kempe: ”Gillar du att ha press på dig?” Kempe: ”Det 

har vi jämt här”. Eriksson fortsätter att ställa frågor men tränarna svarar bara kort och det märks 

att de inte vill avslöja allt för mycket. Strömberg: ”Det är min fjärde kvalserie så jag har varit med 

litegrann.”  

Supportrarna skriker i bakgrunden: ”Vi älskar Leksand” och Eriksson fortsätter att prata med 

Kempe. ”Det är bra att vi får börja hemma. Det blir full körning i varje byte” säger han samtidigt 

som bilder från Leksands omklädningsrum visas. Därefter följer en kort intervju med Leksands 

lagkapten Pelle Prestberg som av speakern presenteras som den som vann Leksands interna 

poängliga denna säsong. Prestberg: ”Det ska bli oerhört kul. Vi har många här som varit med förr 

så jag får väl ta lärdom av dom. Vi ska kämpa för laget och ge allt” 

Därefter motiverar tränarna sina målvaktsval för kvällen och berättar också om vad de tror 

om matchbilden. I bakgrunden hör man ”Ni på sittplats är ni klara?” Eriksson: ” Vi är snart 

tillbaka och då är det nedsläpp”  

 

7.2 Matchen 

Efter reklamen ses två kommentatorer i bild: Stefan Lundh och Daniel Kristiansson. Under 

Lundh står det expertkommentator, och under Kristiansson kommentator. De pratar om Södertäljes 

tränare Leif Strömberg och man får se bilder på ett tränande SSK. Därefter visas 

laguppställningarna och kommentatorerna resonerar kring dessa. De fokuserar på målvaktsvalet 

och tar bland annat upp att de tycker att Leksand skulle ha satsat på Eddie Läck i stället för Jere 

Myllyniemi. Medan de pratar får man se bilder på de båda målvakterna.  

Kristiansson: ”Leffe, vad säger du nere i studion?” Kameran går tillbaka till studion där Leif 

Boork pratar om att även han tycker att Läck borde ha fått förtroendet. I bakgrunden ser man 

Leksandspubliken och hör hejaramsor och handklappningar. Matchens domare zoomas in och 

presenteras som Sören Persson. Därefter parallellklippsvisar man bilder på de båda målvakterna, 

Jere Myllyniemi och Henrik Karlsson, och Kristiansson säger att det snart är dags. Spelarna ställer 

upp sig inför nedsläpp.  

Kristiansson och Lundh presenterar kvällens domare, Sören Persson och säger bland annat 

att ”Persson anses som andra eller tredje bästa domaren i landet”. Kristiansson: ”Och där är 

matchen igång. Låt oss hoppas på samma dramatik som förra året.” Han fortsätter att prata lite 

om vad matchen betyder och poängterar att det är två klassiska lag som möts på isen. Bilderna 

varierar mellan spelet och närbilder på spelare i båset, tränaren eller på publiken. Efter det som 

händer får man ofta se närbilder på någon eller några i publiken som på så sätt får symbolisera 

känslorna som alla känner. Kommentatorerna kommenterar det som händer och svävar ofta ut 
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med lite mer ingående information om spelarna. De säger bland annat: ”Och det är skott från 

Morten Green, dansken”, ”Oliver Ekman-Larsson är en fruktansvärt duktig talang. Kanske den 

bästa 91:a  vi har i landet”, ”Och Mikael Karlberg som har varit med i många kval” eller 

”Petrovicky är stark och tar den pucken”. De beskriver också Södertälje som ”ett tungt lag som 

är starka i fysiska situationer”, och pratar om Leksands så kallade ”krigarkedja”: ”Ja det är bra 

med en stark kedja som kan gå in och sätta tryck”. Kristiansson och Lundh säger också att 

”Huokko är nog en av de skickligaste i landet när det gäller att träffa mål från blålinjen”, ”Henrik 

Karlsson är väldigt stor och stark i överkroppen”, ”En som har varit pigg är Dragan Umicevic. 

En smart spelare”, eller ”Geniet Pelle Prestberg”. 

I matchen får man se hur Leksand ställer upp framför Henrik Karlsson och Kristiansson 

pratar allt snabbare. Jan Huokko skjuter ett skott som Morten Green tar hand om returen på och 

det är 1--0. Spelarna höjer sina klubbor i luften och samlas i en kram på isen. Publiken hoppar 

och viftar med sina halsdukar. Bilder parallellvisas mellan den jublande leksandsklacken, spelarna 

och ssk-klacken samt målvakten Henrik Karlsson som släppt pucken förbi sig. Man får också se 

en mycket glad leksandstränare. Kristiansson: ”Titta läktarna, titta flaggorna titta målet en gång 

till! Ett riktigt fint hockeymål”, säger han samtidigt som målet visas i repris. Klacken jublar i 

arenan.  

När perioden tar slut sammanfattar Kristiansson det som hänt. ”Ja det är hemmaledning och 

det är den här killen som har gjort mål”. Man får se Morten Green göra segergest och ler stort. 

Spelarna lämnar isen och bilden blir svart. En blixt lyser upp bilder och det står rysaren fortsätter 

strax. Man hör toner till Beethovens ödessymfoni och sen blir det reklam.  

Efter reklamen har Eriksson letat sig ner till spelarbåsen och hon intervjuar spelarna inför 

den andra perioden. ”Jag står här med backen och den före detta Leksandsspelaren Stefan 

Bemström”, säger hon och han får sedan berätta om sin syn på matchen innan Eriksson går över 

till att intervjua målskytten Morten Green, samtidigt som man får se hans mål en gång till.  

Därefter visas höjdpunkterna från den första perioden och Kristiansson och Lundh ger sina 

synpunkter på det som hänt. Stefan Lundh visar även upp en sekvens som han har valt ut innan 

de lämnar över till Eriksson som visar resultat från de övriga matcherna som spelas. Eriksson 

pratar med Fahlman och Boork, och Fahlman läser upp frågor från tittarna till Boork. Eriksson: 

”Snart dagsför period nummer två”. Bilder visas från omklädningsrummen och sedan är det 

återigen dags för reklam.  

Marika Eriksson intervjuar Leif Strömberg i båset och sen börjar matchen. Södertälje 

utjämnar till 1-1 och man får se Södertäljes spelare jubla samtidigt som en besviken 

Leksandsmålvakt Jere Myllyniemi dricker vatten. Södertälje kommer till ännu ett bra anfall och tar 
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ledningen med 2-1. Kristiansson: ”Det är Yared Hagos som gör det där väldigt bra. Ett rappt 

skott och Södertälje har vänt matchen.” Målet visas i repris flera gånger. ”Det är varmt här inne”, 

säger Kristiansson och får medhåll av Lundh. ”Ja det är mycket folk och ett bra tryck”.  

När perioden är slut får man se en statistiktavla där man kan jämföra antal skott, 

utvisningsminuter och mål. Sen är det dags för reklam.  

Kristiansson och Lundh diskuterar matchen och man får sedan se Eriksson intervjua 

målskytten Yared Hagos. Därefter pratar hon med Jan Huokko som säger ”Det här ska vi gå ut 

och vända på, det måste man tro”. Blixtintrot kommer igen och det blir reklam ännu en gång.  

Tillbaka i sändning. Man får se tillbakablickar från det som hänt och Kristiansson och Lundh 

sammanfattar detta. ”Det är premiär och fullsatt på läktaren” Eriksson berättar om läget i de 

andra matcherna och ställer sedan en fråga till Boork: ”Hur ska Leksand vända detta?” ”Öka 

passningsspelet, öka pucktempot, öka farten” svarar Boork samtidigt som man får se bilder från 

Leksands omklädningsrum.  

Eriksson intervjuar Kempe och man får se bilder på ett hejande publikhav. Sedan är det dags 

för den sista perioden. En period som inleds med att Södertälje gör ännu ett mål. Inför målet 

pratar Kristiansson allt högre och snabbare för att till slut mynna ut i: ”Vilket mål!” Man får se en 

närbild på målskytten Linus Videll som åker runt på isen och jublar. Bilder på båda hejaklackerna 

visas också.  

Mitt i perioden rapporterar Marika Eriksson om läget i lagen nerifrån båsen och matchen 

börjar gå mot sitt slut. Kristiansson: ”Klockan står på 15.45, tiden sticker iväg nu, när ska 

Myllyniemi lämna kassen?” Leksand kommer till anfall och Kristiansson blir nervös: ”Och det är 

skott från Huokko, men returen då, var är pucken? Är den i mål? Ja det är den, Leksand 

reducerar! 2-3 med exakt en minut kvar att spela”. Stort jubel visas på såväl is som läktare.  

Kristiansson: ”Tiden är 19.23, ja det låter i Ejendals just nu”. Det blir några spännande 

slutsekunder men Leksand kommer inte igen. Södertälje vinner och Henrik Karlsson höjer 

händerna vid slutsignalen. Bilder på en jublande bortaklack och en sörjande hemmaklack visas 

innan det är dags för reklam. 

Sändningen avslutas med en matchsammanfattning till ”sportig” musik och man får se bilder 

från omklädningsrummen. Leksand byter om med hängande huvuden och Södertälje står i en 

ring med armarna om varandras axlar. Eriksson. ”Ja då har vi landat i Ejendals för sista gången 

ikväll.” Henrik Karlsson kommer till studion och intervjuas om matchen. Leif Boork får även ge 

sin syn på det som hänt och sedan avslutas sändningen med att Eriksson påminner alla om att 

vara med även nästa match. En närbild på en Leksandsflagga som breds ut över klacken är det 

sista man får se. 
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8. ANALYS OCH TOLKNING AV MATCHEN 

8.1 Retorik 

8.1.1 Pistis  

Om man i en retorisk analys av matchen mellan Leksand och Södertälje utgår från Karlbergs och 

Mrals mall där man inledningsvid studerar ”textens” kontext (genre, den retoriska situationen och 

författaren)131 kan man konstatera att det i detta fall rör sig om en tv-sänd hockeymatch, 

producerad av tv4 sport. Sändningen riktar sig i första hand till hockeyintresserade och framför 

allt de som följer just Leksand eller Södertälje, men kanske även till idrottsintresserade allmänhet. 

Det retoriska i sändningen utgörs av att man vill övertyga tittaren om att han eller hon ”måste” se 

just den här matchen, och man gör allt för att framhäva hur viktig och spännande den är. Man är 

också tydlig med att framhäva att de personer som jobbar med sändningen är kunniga inom 

hockeyn och att publiken verkligen kan lita på det som sägs där. Detta görs främst via de fyra 

personer som leder sändningen och som finns i studion mellan matchens perioder.  

Dispositionen är upplagd så att sändningen inleds med tillbakablickar på förra årets kval och 

sedan avverkas ungefär 45 minuters studiotid med reportage och samtal med tränare, experter 

och spelare. Mellan matchens tre perioder finns ungefär 15 minuters studiotid och efter matchen 

får vi ta del av en kortare intervju i studion med matchvinnaren; målvakten Henrik Karlsson från 

Södertälje. Tydligt framgår att man redan i sändningens absolut första sekund vill få tittaren att 

inse att detta är någonting alldeles extra som inte går att missa, och det gör man genom att visa 

glädjebilder från fjolårets avgörande match mellan Rögle och Mora. ”Det är mål, det är mål, 

Mattias Sjögren” skriker kommentatorn och man får se jubelbilder på isen innan en text fyller 

bilden: Det är historia. Nu kör vi igen! Meningen är alltså att man ska minnas dramatiken från förra 

säsongen och nu vara redo för en ny.   

Om man ska placera in sändningen i någon av de genrer som Lindqvist Grinde tar upp, kan 

den kanske sägas tillhöra den judiciella genren, just med tanke på att den i viss mån tar upp vad 

som har skett i det förflutna och om hur vi ska värdera och bedöma dessa händelser.132 Men detta 

gäller bara för upptakten och den genre som passar bäst in på sändningen i sin helhet är den 

demonstrativa genren, som handlar om sådant som pågår just nu och som mer går ut på att visa 

upp någonting.133  

Såväl Lindqvist Grinde som Karlberg och Mral nämner retorikens tre pistis ethos, logos och 

pathos som grundläggande inom retoriken. Logos handlar om bevis eller sakskäl för våra 

                                                
131Karlberg, & Mral, (1998), s.21 
132 Grinde, Lindqvist, (2008), s.50 
133 Ibid, s.51 
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påståenden, pathos om att spela på känslor och ethos om att väcka förtroende.134 Exempel på 

dessa pistis finns genomgående i hela sändningen och man märker inte minst hur producenterna 

har jobbat mycket med ethos och valt personer som ska inge ett stort förtroende i och med att de 

är redan välkända namn inom hockeyn. I studion finns två medelålders män som presenteras som 

experter och alla som är intresserade av hockey vet att såväl Leif Boork som Stefan Lundh är 

pålitliga namn inom denna sport och att de vet vad de pratar om när det gäller ishockey. 

Programledaren Marika Eriksson står inte alls för samma ethos, men hon kommer heller 

aldrig med några egna påståenden utan är ”bara” den som leder konversationen och frågar 

experterna Boork och Lundh om deras åsikter. Hon inleder exempelvis programmet med att 

hälsa alla välkomna till hockeykanalen och kvalserien 2009. ”Nu är det verkligen dags, nu är det 

allvar, Stefan, Leif och Jonas… eller hur?” säger hon och vänder sig till de tre männen i studion. 

(Jonas Fahlman besitter inte heller samma ethos som Leif Boork och Stefan Lundh men har en 

annan funktion i sändningen: nämligen att vara en länk mellan tittarna och dem i studion).  

Eriksson ställer frågor till Boork och Lundh sändningen igenom och de får framföra sina 

åsikter och också motivera varför de tycker som de gör. Hon ser även till att berätta för tittarna 

att de är två herrar med stora kunskaper om hockey just för att understryka att man som tittare 

bör lita på det de säger. Detta framgår till exempel när hon frågar dem om vad en tränare känner 

inför match. Boork får frågan först och sedan vänder hon sig till Lundh: ”Stefan, du har också 

varit tränare i kvalserier, är det det värsta man kan vara med om?” Boork och Lundh får också 

svara på frågor som ”Stefan vad säger du om trenden att bara ett lag från allsvenskan klarar av att 

gå upp?” och ”Leif, hur är det att möta hungriga allsvenska lag rent spelmässigt?” De får också ge 

sina expertutlåtanden om vilka lag som kommer att ta de två platserna till elitserien efter årets 

kval. Att det är experter som talar framgår dels genom att Eriksson faktiskt kallar dem för just 

detta, men också när det sedan är dags för själva matchen och matchens kommentatorer Stefan 

Lundh och Daniel Kristiansson presenteras med varsin skylt. Under Lundh står det 

expertkommentator, och under Kristiansson enbart kommentator.  

Ett ytterligare exempel på hur man använder ethos finns i inslaget om Rögle där en 

speakerröst berättar: ”Precis som för tre år sen ska Gunnar Persson leda Rögle i ett kval. Den 

gången gick det inget vidare, men då förväntade sig heller ingen att Rögle skulle gå upp.” Efter 

detta följer en intervju med Persson och sedan får några av spelarna i Rögle uttala sig om honom. 

Att Röglebacken och landslagsbacken (och tidigare NHL-backen) Kenny Jönsson uttalar sig är 

säkerligen ingen slump. Han har ett stort ethos som hockeyspelare och även som någon som 

representerar Rögle och när han säger att Gunnar Persson är en ”Oerhört duktig tränare” är det 

                                                
134 Grinde, Lindqvist, (2008), s.80 
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något att lita på. Det spelar alltså ingen roll att Persson misslyckats tidigare, om Kenny Jönsson 

säger att Persson är en oerhört duktig tränare så är han det. 

En liknande situation finns också då man intervjuar Leksands lagkapten Pelle Prestberg inför 

matchen och speakern presenterar honom som den som vann Leksands interna poängliga denna 

säsong. Om man nu inte redan vet att Pelle Prestberg är en mycket duktig och välkänd 

hockeyspelare, vet man nu åtminstone att han är en spelare som producerar mycket poäng och 

det skänker honom mycket ethos i detta sammanhang.  

En del av sändningens ethos utgörs också av klädseln på personerna i studion. Eriksson har 

en svart jacka och en halsduk, Fahlman skjorta och slips och de båda experterna kavaj och slips. 

De är med andra ord ganska formellt klädda och ger ett professionellt intryck, speciellt Boork 

och Lundh i egenskap av experter. Eriksson och Fahlman är lite mer ledigt klädda och framställs 

på något sätt mer på tittarnas nivå än de båda kostymklädda experterna.  

När det gäller sändningens logos finns den med som en slags förstärkning av trovärdigheten 

av det som sägs och visas i sändningen. Statistik visas i tabeller där man får logiska och trovärdiga 

förklaringar till det som sägs. En speakerröst säger i inledningen ”Historien har visat att en bra 

start är mycket viktig” och samtidigt får man se diagram och statistik på detta. Statistiken visar 

vilka lag som har tagit klivet upp till elitserien genom åren och man får senare också se en tabell 

över vilka lag som har spelat flest kval (Leksand och Södertälje leder med sju vardera).  

Det som Jonas Fahlman berättar om från sin dator kan även det ses som en form av logos. 

När Eriksson frågar honom hur intresset för allsvenskan ser ut på www.hockeykanalen.se svarar 

han: ”Just nu är det 60% som tycker att kvalserien är det hetaste just nu och vi har även fått 3000 

röster på vilket lag som kommer att lyckas bäst. Där leder Leksand på 30%” och man förstärker 

därmed trovärdigheten med hjälp av siffror och statistik.  

Lindqvist Grinde skriver som tidigare nämnts att det kanske mest använda och effektiva 

bevismedlet för att uppnå publikens förtroende och uppmärksamhet är genom känslor, pathos, 

och han tar upp hur Aristoteles delar in dessa i: ilska och mildhet, hat och kärlek, hopp och 

fruktan samt medlidande.135 Alla dessa känslor finns för det första med i själva matchen där 

spelarnas humör hela tiden varierar mellan dessa känslor, efter mål, insläppta mål, tacklingar, 

skador osv. Matchkommentatorerna ser även till att förhöja känslorna exempelvis i samband med 

mål, då de höjer rösten och blir mer och mer exalterade eller när de efter målet skriker: ”vilket 

mål!” Man får se hur spelarna höjer sina klubbor i luften och samlas i en kram på isen samtidigt 

som publiken hoppar och viftar med sina halsdukar. Bilder parallellklipps mellan den jublande 

leksandsklacken, spelarna samt den sorgsna ssk-klacken och en arg Henrik Karlsson som nyss 

                                                
135 Grinde, Lindqvist, (2008), s.86 
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släppt in ett mål. Kristiansson: ”Titta läktarna, titta flaggorna titta målet en gång till! Ett riktigt 

fint hockeymål”, samtidigt som målet visas i repris. Tittaren kan antingen känna kärlek eller hat 

till Leksand som nyss gjort mål och i vissa fall kanske även medlidande kan kännas med 

målvakten Henrik Karlsson.  

Men även i själva sändningen av studiotiden görs det yttersta för att försöka förmedla känslor 

till tittaren. Själva introt med blixten och musiken till ödessymfonin ska spegla vilken spänning 

och dramatik som väntar och inledningsvis i sändningen spelar man även mycket på att försöka 

återskapa känslorna från den dramatiska avslutningen på fjolårets kvalserie. ”Ingen har väl glömt 

scenerna från i fjol” säger Eriksson och fortsätter sedan: ”Ja dramatiken från i fjol kanske blir 

svår att uppnå, men ingen blir väl förvånad om vi får en sån där rysare i den allra sista omgången. 

Är det någonting vi har lärt oss så är det ju att allting kan hända i kvalserien.” Man får även se 

bilder på spelare och supportrar som antingen firar eller sörjer. Några höjer händerna i luften och 

andra begraver ansiktet i händerna. En speakerröst säger: ”Inget är som kvalserien när det 

handlar om att locka fram känslor, oavsett om det handlar om lättnad eller glädje (en spelare åker 

mot kameran och skriker Det är så jävla skönt!) eller sorg (sörjande supportrar visas) och ångest 

(Janne Simons, sportchef Mora IK, Det här är fruktansvärt jobbigt, ett uttalande han fällde efter 

fjolårets kvalserie som slutade med att Mora åkte ur elitserien). Och man visar alltså exempel på 

vilka olika känslor en kvalserie kan framkalla.  

Känslorna i sändningen framhävs och förstärks också i och med att man ständigt hör 

publiken i bakgrunden. Studion är belägen på läktaren och man hör hela tiden tydligt hur 

publiken klappar och skriker och lever sig med i det som sker på isen. Man hör dem till exempel 

skrika ”Vi älskar Leksand” eller ”Ni på sittplats är ni klara” och det förstärker känslorna och får 

tittaren att känna det som att han eller hon är på plats. Eriksson framhäver också gång på gång 

vikten av denna match och att det inte rör sig om någon vänskapsmatch. ”I kväll är gamla 

relationer glömda. Nu gäller det att plocka fram ett jävlaranamma och inte minst ett bultande 

klubbhjärta” säger hon och när Stefan Bemström (tidigare Leksand med nu Södertälje) intervjuas 

säger han: ”Jag vet att det blir ett krig där ute.” Det handlar alltså inte bara om känslor utan 

väldigt starka sådana.  

Ethos, logos och pathos används alltså flitigt i sändningen och en av sekvenserna där 

samtliga tre pistis används på ett förstärkande sätt är när Eriksson frågar Leif Boork (ethos) vad 

han tycker om Rögles tränare Gunnar Persson. Hela tiden hör man samtidigt Leksandspubliken i 

bakgrunden som laddar upp stämningen inför match (pathos). Eriksson vänder sig slutligen till 

Fahlman: ”Jonas är det många som tror att Rögle går tillbaka?” och han svarar: ”Ja 21 procent, 

näst flest efter Leksand” (logos). Precis som Lindqvist Grinde tagit upp menar även Karlberg och 
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Mral att det ofta finns ett ethos-argument som ger den som ligger bakom texten trovärdighet, ett 

logos-argument som talar till publikens förnuft, samt ett pathos-argument som spelar på 

publikens känslor136 och det exemplifieras alltså bland annat genom denna sekvens.  

Utöver dessa pistis märker man också att man utgått från publikens doxa (som Lindqvist 

Grinde skriver att Aristoteles kallar de föreställningar som majoriteten av publiken besitter).137 

Utgångspunkten för en retoriker är alltid de föreställningar som publiken uppfattar som sanna 

och självklara och med andra ord är det först när man vet vad åhörarna uppfattar som rätt och 

moraliskt riktigt som man kan övertyga dem om att de bör agera på ett visst sätt och man 

anpassar sig även till situationen, decorum.138 Här utgår man från att tittaren känner till reglerna 

kring kvalseren och även i stor grad det som hänt tidigare under säsongen, men samtidigt ser man 

till att genom repriser och upprepningar påminna tittaren om vikten av det som kvalserien 

egentligen innebär. Det är inte någon ”vanlig” hockeymatch som visas och det är mycket mer än 

”bara” äran och tre poäng som står på spel i denna match. Något som man hela tiden framhäver 

även om man förutsatt att tittaren redan vet om det. 

 

8.1.2 Troper  

Utöver de pistis som en retoriker kan använda sig av, tar Lindqvist Grinde även upp topiker, det 

vill säga läran om de ställen där en talare kan finna ämnen, material och argument för sitt tal. Han 

skriver att metaforer bygger på att man nämner något som liknar det man vill säga,139 medan 

metonymier utgörs av att man ersätter ett eller fler ord med något som står i direkt relation till 

dessa ord.140 Synekdoker bygger i sin tur på att man ersätter ett eller flera ord med något som är 

mer eller mindre,141 medan ironier innebär på att man använder ett ord eller uttryck som 

betecknar sin motsats.142  

I tv-sändningen av denna hockeymatch används troper flitigt, kanske framför allt metaforen. 

Metaforer finns till exempel då man jämför matchen med en rysare, alltså någonting riktigt 

spännande. Eriksson säger till exempel: ”Ja dramatiken från i fjol kanske blir svår att uppnå, men 

ingen blir väl förvånad om vi får en sån där rysare i den allra sista omgången.” Och samma sak 

gäller texten som kommer före reklamen då en blixt lyser upp bilden och det står ”rysaren 

fortsätter strax”, där också blixten i sig kan ses som en visuell metafor för något spännande och 

dramatiskt. Även Erikssons kommentar ”Ordet ångest är det bästa ord för att beskriva 

                                                
136 Karlberg & Mral, (1998), s.34 
137 Grinde, Lindqvist, (2008), s.48 
138 Ibid, s.49 
139 Ibid, s.257 
140 Ibid, s.259 
141 Ibid, s.262 
142 Ibid, s.263 
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mardrömsveckorna” syftar på något dramatiskt och rent av hemskt som får symbolisera de veckorna 

då kvalserien spelas. 

Det är utan tvekan Eriksson som använder sig av flest metaforer och fler exempel på detta är 

meningar som: ”Om ungefär 20 minuter ska Leksand möta Södertälje i kvalseriepremiären, det 

blir en riktig höjdare”, ”Nu gäller det att plocka fram ett jävlaranamma och inte minst ett bultande 

klubbhjärta”, ”Det är nämligen oftast så att det är ett lag från elitserien och ett från allsvenskan 

som tar klivet upp” eller ”Ingen har väl glömt scenerna från i fjol?”. Hon frågar dessutom Boork om 

hur det är att möta ”hungriga allsvenska lag rent spelmässigt?”, och Lundh om ”Leksands återtåg 

blir av”.  

Boork använder sig av en metafor när han säger ”Titta på publikhavet omkring dig!” och 

Fahlman när han säger: ”Absolut, det är pirr i magen även där”. Även den intervjuade Stefan 

Bemström får med en metafor när han säger: ”Jag vet att det blir ett krig där ute.” ”Pirr i magen” 

blir alltså här att stå för ”nervöst” och ”krig” för en ”tuff match”.  

När det gäller metonymier är de inte alls lika framträdande som metaforerna. Kristiansson 

använder sig av en när han säger ”Klockan står på 15.45, tiden sticker iväg nu, när ska Myllyniemi 

lämna kassen?” och kassen står alltså då för målburen. Kanske är även Fahlmans ”Just nu är det 

60% som tycker att kvalserien är det hetaste just nu” en metonymi för att kvalserien är det som är 

mest ”intressant” just nu. 

Synekdoker ses exempelvis i sändningens inledning då det står Minns du förra året? Året i det 

här fallet syftar naturligtvis inte på hela 2008 utan snarare på det som hände i kvalserien detta år. 

Samma sak gäller när Eriksson pratar om Rögles fjolår. ”Men då förväntade sig heller ingen att 

Rögle skulle gå upp” säger hon, men ordet ”ingen” betyder i sammanhanget ”inte så många”.  

Ironier är inte något jag lagt märke till under sändningen och de kanske helt enkelt inte passar 

i högtidliga fester som mediehändelser.  

 

8.1.3 Visuell retorik  

Enligt Jens Kjeldsen utgörs mycket av bildens visuella makt av att den har både en visuell, 

omedelbar och dokumentarisk vädjan till känslorna och att den samtidigt förmår att framkalla 

argumentation. ”Det är i denna förening av det rationella och det emotionella som visuell retorik 

har sin starkaste effekt”, skriver Kjeldsen.143 Om man överför dessa tankar på den hockeymatch 

jag analyserat kan man se att det som sägs hela tiden förstärks med bilder. Bilder som visar att det 

är så dramatiskt som programledarna säger och direkt vädjar till publikens känslor, glädje eller 

                                                
143 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, s.17 
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sorg. Man kan också säga att bilderna i vissa fall framkallar argumentation eftersom man utifrån 

dem kan diskutera om det verkligen var mål osv.  

Om man i stället utgår från de tre kategorier (förenklingshypotesen, makthypotesen och 

manipulationshypotesen)144 som Kjeldsen tar upp kan man se att framför allt makthypotesen 

bekräftas tydligt i denna sändning. Det märks att man förmodat att de bilder som visas ska ha en 

stark och oemotståndlig makt som ”verkställs genom emotionell vädjan”. När man ser till 

bilderna i denna sändning är det, om man har någorlunda intresse för det som visas, omöjligt att 

inte känna känslan av matchens allvar.  

Kjeldsen hävdar också att det grundläggande i ett konstverk är att det utgör en helhet, att det 

är utfört på en tekniskt hög nivå, att det inrymmer ett personligt uttryck och har drag som hos 

åskådaren kan väcka känslor, tankar eller annat som är omöjligt att formulera, och utifrån dessa 

kriterier kan man mycket väl se en ishockeymatch som just en form av konstverk. 

Om man utgår från Peter Dahléns lista över Anders Svenssons tio typer av sportbilder som 

han menar figurerar i media kan man se flera exempel på detta i sändningen. Förhandsbilder som 

ska skapa intresse för matchen, målsituationer, glädjebilder, segrarbilder efter slutsignalen, 

förlorarbilder, tillbudsbilder (som speglar tillspetsade situationer i matchen), situationsbilder, 

laguppställningar, flyktade spelare som lämnat klubben men som kommer till tals i enskilda 

reportage samt slipsbilder (bilder på tränare ordförande)145 - alla finns i denna sändning och man 

skulle kunna säga att bilderna från matchen bygger helt på dessa kategorier.  Målsituationer, 

glädjebilder samt segrar- och förlorarbilder är de som används flitigast och därefter förekommer 

tillbudsbilderna men slipsbilderna lite mindre ofta. Laguppställningarna samt bilderna på de 

flyktade spelarna finns före matchen och mellan perioderna i tv-sändningen från studion.  

 

8.2 Ishockeyns egen inneboende estetik 

David Favreholdt frågar sig vad publiken till en tv-sänd idrottshändelse får som arenapubliken 

inte får. Han skriver att tv-sändningen bland annat bjuder på kamerarörelser, inklippta närbilder, 

bildväxlingshastighet, ovanifrånperspektiv, arkivmaterial, liveintervjuer, förinspelade 

hemmahosreportage och kommentatorers samtal som allt sammantaget ökar dynamik, spänning 

och dramatik. Samtliga delar av detta extramaterial som Favreholdt nämner finns med i 

sändningen av matchen mellan Leksand och Södertälje. Något direkt hemmahosreportage 

förekommer visserligen inte, men man skulle kanske kunna räkna reportaget i Rögles ishall som 

ett sådant.  

                                                
144 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, s.13 
145 Svensson enligt Dahlén, (2008), s.123 
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Enligt Favreholdt iscensätts sport med dramaturgiska och performativa medel: performance 

och verklighetskonstruktion, och den kan liknas vid teater i och med ”duellerna”. I teater handlar 

duellerna om dialoger, men i sporten förkroppsligas detta i fysiska dueller. Likheten är dock att 

båda utspelas med målet att vinna. Idrott i sig bygger på dueller och detta framgår därför 

självklart i denna match. Även om det rör sig om en lagidrott byggs sändningen upp som dueller, 

exempelvis mellan målvakterna Jere Myllyniemi och Henrik Karlsson. De filmas via 

parallellklippning och det framhävs att det är en mot en. På samma sätt framställs förhållandet 

mellan tränarna Tomas Kempe och Leif Strömberg som en duell. De får uttala sig mot varandra 

och de filmas även i båsen då de visar olika känslor och ställs mot varandra efter det som sker i 

matchen.  

Om man i analysen av den studiosända delen av matchen har nytta av att tillämpa en retorisk 

analys kan man i stället i studiet av själva hockeymatchen med fördel också använda sig av 

Favreholdts parametrar. De estetiska parametrarna består av styrka, vilja, teknik, lätthet, elegans, 

smidighet, rytm, reaktionshastighet, samspelsteknik, strategi, motståndarsidors harmoni, och 

kroppslig estetik och samtliga av dessa kan man se under matchen. Ishockey går ut på såväl 

styrka, vilja och teknik och även strategi och samspelsteknik är naturligtvis viktigt. Elegans, 

smidighet, rytm och lätthet är en bonus och reaktionshastighet ses inte minst om man studerar 

målvakten. Det är kanske tveksamt om man kan få hockey att se lika konstnärligt vackert ut som 

Favreholdts beskrivning av Wilson Kipketers löpning, men den innehåller i alla fall de estetiska 

parametrarna. Om man i stället koncentrerar sig på fascinationsparametrarna (mod, tålamod, 

mental uthållighet, spelintelligens, karisma, spänning/ovisshet) är detta något som man förstår att 

spelarna har men som kanske inte direkt visas på samma sätt som de estetiska. Man förstår att det 

krävs mod för att utmana, tålamod och metal uthållighet för att inte ge upp och spelintelligens för 

att hitta de rätta passningarna och så vidare.  

Spänningsparametrarna däremot, är kanske de mest framträdande. Dessa består enligt 

Favreholdt av: det psykiska spelet, empati och identifikation (man håller på ena laget), drama 

(”välkomponerat manus” eller ej, fullt av överraskningar eller ej), enhet och helhet (spänning hela 

tiden, i vissa avsnitt – eller alltigenom långtråkigt?)146 Empati och identifikation känner tittaren 

med spelarna och ”sitt” lag hela tiden och man utsätts också för det psykiska spelet. Skillnaden 

mellan spänningsparametrarna och de två första kategorierna av parametrar är att de visas i såväl 

matchen som i sändningen av studiotiden. Matchen följer ett ”manus” med tre perioder på 20 

minuter och till studiotiden finns ett ännu mer genomtänkt och förplanerat  manus som inleds 

med tillbakablick på förra året, övergår sedan i försnack och uppladdning inför match. Matchens 

                                                
146 Favreholdt, (2002), s.85 
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perioder varvas sedan med studiotid där man resonerar och diskuterar matchen som sedan 

avslutas med en segerintervju med den vinnande målvakten.  

Spänningen är väldigt viktigt och matchkommentatorerna lever sig dessutom in i matchen 

och ser till att förmedla och förstärka spänningen till tittarna. Kristiansson: ”Klockan står på 

15.45, tiden sticker iväg nu, när ska Myllyniemi lämna kassen?” I samband med detta kommer 

Leksand till anfall. Om de ska ha en chans att vända matchen måste de göra mål nu och 

Kristiansson blir nervös: ”Och det är skott från Huokko, men returen då, var är pucken? Är den i 

mål? Ja det är den, Leksand reducerar! 2-3 med exakt en minut kvar att spela”. Och han 

fortsätter: ”Tiden är 19.23, ja det låter i Ejendals just nu”. När det gäller välkomponerat manus 

får väl det dock i detta fall sägas ha en viss klausul för tillfälligheter eftersom man ju inte i förväg 

kan veta hur matchen kommer att fortlöpa.  

 

8.3 Tv och idrott  

8.3.1 Identitet 

Såväl tv som sport och kanske i synnerhet tv-sänd sport bidrar till att forma människans identitet 

inte minst med tanke på de identifikationsmöjligheter som bland annat Favreholdt tar upp i sina 

parametrar. Televisionens påverkningsförmåga kan förstås utifrån det som Thompson skriver om 

att publiken hela tiden får ta in budskap från medias håll utan att erbjudas möjligheten att ge 

något svar tillbaka. En monologsituation som leder till att det inte längre är människan själv som 

tolkar och gör sig egna uppfattningar om det som skrivs och sägs, utan i stället köper 

uppfattningar och identiteter som media redan format.  

Manlighet är på något sätt den självklara normen inom idrott, något som Jesper Fundberg tar 

upp i Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Fundberg vill visa att det under alla vackra, 

könsblinda paroller om fotbollen, existerar en dold dagordning (agenda) där ”manlighet och 

kvinnlighet skapas, återskapas och iscensätts”147  Han menar också att ”TV är en inspirationskälla 

för pojkarna”, och skriver att ”TV-sport och fotboll på TV handlar om män, män som via sina 

kroppsliga färdigheter tjänar pengar och ges status, ett av de tydligaste exemplen på 

förkroppsligande av hegemonisk maskulinitet. Det är manliga hjältar som genom sina kroppsliga 

förmågor tillskrivs stort värde och tilldrar sig beundrande blickar, inte minst från andra män.”148  

Detta ser man prov på i den match jag analyserat. Helt klart ser en stor del av publiken av 

olika anledningar upp till hockeyspelarna som ses i denna match och man kan inte minst se hur 

personerna på plats i arenan klappar gillande till en tackling som utförts av en av lagets starka 

spelare, eller hur småkillar i hejarklacken skriker en målskytts namn osv. Man kan nog även ana 
                                                
147 Fundberg, (2003), s.19 
148 Ibid, s.88 
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att en hel del av de vuxna männen i publiken inte skulle ha något emot att vara någon av spelarna 

på isen för en kväll. 

Fundberg poängterar att det som spelarna och ledarna ser som den ideala fotbollspelaren är 

en pojke/man som agerar på ett visst, påbjudet sätt. För att ha en god maskulinitet ska man ”bita 

ihop”, tåla smärta, utföra handlingar som sätter förmågan att uthärda fysiskt och psykiskt 

ansträngande situationer på prov och i största allmänhet undvika det som uppfattas som feminint 

beteende: ”Den manliga idrottskroppen är en kropp som ska tåla smärta, tycka om att konkurrera 

och visa upp sin styrka och överlägsenhet.”149 Detta är dock något som inte direkt sägs rakt ut i 

sändningen av hockeymatchen, men man kan dra den slutsatsen själv genom att i bild se att det 

faktiskt är de spelare som står ut med en tackling och som kan tackla sig fram som kommer 

längst. Det är de spelare som är starkast som tar sig ända fram och det är också deras insatser 

som förhöjs mest av kommentatorerna, exempelvis genom kommentarer som: ”Petrovicky är 

stark och tar den pucken”, ”Södertälje är ett tungt lag som är starka i fysiska situationer”, ”Henrik 

Karlsson är väldigt stor och stark i överkroppen”, eller när de pratar om krigarkedjan i Leksand: ”Ja 

det är bra med en stark kedja som kan gå in och sätta tryck”. Genom dessa ordval förstärks 

intrycket av att en bra hockeyspelare, och även man, ska vara stor, stark och tåla smärta. Något 

som man också kan jämföra med Daniel S. Masons och Gregory H. Duquettes artikel där de 

skriver om att det som främst sagts om en av världens största hockeyligor ofta är att den är tuff 

och hård med mycket fysiskt spel.150 

I denna hockeysändning kan man också se hur personerna i studion gör allt för att upphöja 

de framträdande spelarna som hjältar. Göran Eriksson skriver att sportjournalister ofta 

framställer hjältarnas prestationer som i princip omöjliga, men att de svenska hjältarna också är 

”vanliga” människor som nått till sin position genom slit och hårt arbete. 151 Detta kan man se 

exempel på i slutet av sändningen då matchhjälten Henrik Karlsson intervjuas och framställs som 

både hjälte och vanlig människa. Detta hjälteskap är ändå av det mer jordnära slaget.  

Peter Dahlén skriver om tv-sportens manbarhetsformel, och menar att den auktoritativa 

sportkommentatorn är en vit man, och att sport är männens värld. Han hävdar att män 

dominerar reklamen och kvinnor mer används som en sexig rekvisita. De aggressiva spelarna är 

vinnare och de snälla förlorare.152 Det känner att offra sin kropp för laget och sport liknas ofta 

vid krig.153 I den hockeymatch jag har analyserat kan man se att sändningen domineras av män. 

Spelarna är förstås män, tränarna är män och experterna och kommentatorerna är män. Den enda 
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kvinnan som faktiskt figurerar i sändningen är programledaren Marika Eriksson, vilket i sig 

onekligen är en förändring som tillkommit det senaste decenniet. Jag tycker också att man redan i 

sändningens intro kan se att den riktar sig mot män. Det är snabb musik och bilder på spelare 

som skjuter eller räddar puck och det ska helt enkelt kännas sportigt och manligt.  

Trots att mycket stämmer in på det som Fundberg skriver om kan jag ändå till viss del se att 

de egenskaper som Fundberg lyfter fram som ”typiskt manliga” inte är de som i första hand 

poängteras i denna match. Som jag tidigare nämnt vill man i och för sig framhäva att det är de 

starka spelarna som kommer längst, och precis som Fundberg skriver visa att den manliga 

kroppen ska tåla smärta. Ändå verkar det som att spelarna i denna match mer beskrivs som 

smarta än som starka. Man beskriver exempelvis Dragan Umicevic som en smart spelare och Pelle 

Prestberg som ett geni. Det är också betydligt vanligare att man i beskrivningen av spelarna, lyfter 

fram något som de är skickliga på eller någon merit från deras tidigare karriär än något som 

påtalar deras fysik. Man berättar fakta om spelarna och om var de har spelat tidigare och berättar 

även saker som: ”Huokko är nog en av de skickligaste i landet när det gäller att träffa mål från 

blålinjen”, ”Oliver Ekman-Larsson är en fruktansvärt duktig talang. Kanske den bästa 91:a  vi har 

i landet” eller när de framhäver Mikael Karlbergs rutin och säger att han har varit med i många 

kval. Den ”hegemoniska manligheten” har uppenbarligen förskjutits något, bort från kroppsligt 

fysiska till mer tänkande, kreativa färdigheter som fördelar vid kommersialiseringen av idrotten 

såväl som vid övergången från kroppsarbete till arbete vid datorerna. 

 

8.3.2 Ishockeyn som ett Media event 

Knut Helland tar upp den täta relationen mellan idrott, medier och även reklam. Han menar att 

kommersiella budskap finns överallt och förs fram på idrottaren, arenan och via pressen. Media 

förmedlar idrotten och stämningen på arenan till dem som inte kan vara på plats och inom tv ges 

dessutom utrymme för att visa både den reklam som visas på arenan men också reklam som 

sänds i själva mediet.154 Detta kan man inte minst se i denna sändning med tanke på att reklam 

för det första visas med jämna mellanrum i hela sändningen, men också genom att alla spelare bär 

reklam på tröjorna och att reklam ses i bild i form av den som finns i arenan, på sargen, skyltar 

m.m. 

Om man i stället enbart koncentrerar sig på förhållandet mellan idrott och media kan man se 

att media framförallt fungerar som en länk mellan tittaren och idrotten. Med Anders Svenssons 

Från norra ståplats till cyberspace som utgångspunkt kan man exempelvis visa att det skett en 

vidareutveckling av det han tar upp där. Svensson skriver om www.hvfantasten.com som bland 
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annat blev så populär för att den hade ett forum för debatt där publiken kunde vara med och 

kommentera det de såg.155 Något som i allra högsta grad kan jämföras med Jonas Fahlmans 

funktion i sändningen, då han ju har en dator på plats i rutan och där läser upp mail från tittare 

till andra tittare.  

Favreholdt menar i sin tur att en person som upplever en idrottstävling på plats, själv 

bestämmer vart man riktar blicken och att även andra sinnen stimuleras på läktaren (exempelvis 

påverkade av regn, temperatur, doft, stämning och publikreaktioner). Detta i motsats till tv-soffan 

där vår blick styrs genom tv som simulerar verkligheten. Favreholdt hävdar att man kan säga att 

Tv producerar en sportrealitet som skiljer sig från den direkta sportverkligheten.156 Något som 

stämmer väl överens med det som Dayan och Katz beskriver som Media Events, som innebär att 

tv har en förmåga att utöver att förmedla de mer ”vardagliga” programmen, också kunna 

förmedla de riktigt stora händelserna i samhället. Dessa media events fångar en hel nation eller ett 

helt land och är helt enkelt något som får människor att lämna vardagen och lägga 

koncentrationen på det som visas på tv just då.157 

Typiskt för dessa närmast ceremoniella begivenheter i medierna, (exempelvis stora 

idrottsevenemang), som bör särskiljas från stora nyhetshändelser, är enligt Dayan och Katz alltså 

ett antal kännetecken, nämligen att mediehändelser: 1) bryter av från det rutinmässiga (både i det 

normala programflödet och i tv-tittarnas vardag); 2) att det är händelser som inte organiseras av 

medieinstitutionen ifråga, utan äger rum bortom mediernas kontroll, men 3) som vi tittare kan 

följa live så att man känner sig ”nästan vara där” (t.ex. Nobelfesten, men däremot inte 

Melodifestivalen som ju anordnas av tv); 4) att produktionen är planerad och händelserna uppmärk-

sammade i förväg; 5) att dessa händelser samtidigt täcks av alla andra medier i ett slags mediemo-

nopol på uppmärksamhet och därmed 6) bevittnas av en stor publik; 7) att händelserna presente-

ras med stor respekt och vördnad (d.v.s. man undviker kritik, som skulle minska händelsens högtid-

liga karaktär, märkbart inte minst vid stora idrottssändningar); 8) att medierna i sin presentation 

bidrar till att ge händelserna en ceremoniell karaktär; 9) samt att dessa händelser kortsiktigt bidrar 

till att publiken upplever en särskild stämning av samförstånd eller samhörighet och 10) långsiktigt 

bidrar till att skapa lojalitet, uppslutning och legitimitet eller internationell försoning.  

 Med största sannolikhet är det nog inte en kvalseriematch inom den svenska hockeyn som 

Dayan och Katz har haft i åtanke när de skrev att stora sporthändelser kan sorteras in under 

Media Event. Matchen mellan Leksand och Södertälje fångade långt ifrån en hel nation, så som 

en hockeyfinal i VM mellan Sverige och Finland kanske skulle ha gjort och i det avseendet är 
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kvalmatchen inget media event. Å andra sidan kan man säga att den, för dem som verkligen är 

hockeyintresserade, är av mycket större intresse än vad VM-finalen kanske hade varit. Det är årets 

höjdpunkt och något som de inbitna fantasterna ser fram emot och laddar upp inför på precis 

samma sätt som Dayan och Katz beskriver att folket gör inför ett media event. 

Dayan och Katz skriver vidare att Media Events visas direktsänt och är oförutsägbara och för 

det andra arrangeras de så att säga utanför media, eftersom media bara är en kanal via vilken 

händelsen framförs.158 Detta stämmer naturligtvis även i detta fall, men samtidigt kan man dock 

se hur media får allt större inflytande på själva arrangemanget också. Eventet planeras så att 

media ska kunna bevaka det så bra som möjligt och de är noga med att se till att de ska ha tillgång 

till stjärnorna både före, efter och helst under själva tävlingen. I vanliga fall börjar alla 

vardagsmatcher i ishockeyn klockan 19.00 men eftersom denna match är tv-sänd var inte 

nedsläpp förrän 19.15. Allt för att tv skulle hinna med att visa sitt förhandsmaterial samt 

reklamen. Man kan också se att tv ska ha tillgång till spelarna före, efter och under matchen. 

Marika Eriksson står exempelvis vid ett tillfälle nere i båsen för att höra hur spelarna upplever 

matchen. Det är helt enkelt på tv:s villkor. 

Dayan och Katz skriver också att mediehändelserna gör allt för att tittaren ska leva sig så 

mycket in i sändningen som det bara går. De tar tittaren med från studion till den aktuella platsen, 

och sändningarna är ofta retoriskt uppbyggda för att tittaren i så hög grad som möjligt verkligen 

ska känna det som att de ”är på plats”. Programledaren säger ofta ”Vi tar er nu med till …”, och 

man ska därmed känna att man förflyttas bort från vardagen och till den aktuella plats där den 

stora mediehändelsen utspelar sig,159 något som också Eriksson gör när hon säger att ”vi har 

landat i Ejendals arena för sista gången”. Och i denna sändning ser man också hur man använder 

sig mycket av retoriska strategier för att får publiken att känna sig så nära och delaktig som 

möjligt. Sportkommentatorerna ser även, i enlighet med Preben Raunsbjerg och Henrik Sands 

teorier, till att vid sidan av att beskriva det som faktiskt ses i tv-rutan, även ge tittaren 

omkringmaterial och sådant som tittaren varken kan se eller veta på egen hand.160 

Dayan och Katz skriver att det ofta är ett stort medieuppbåd kring dessa händelser och att 

media är noga med att bygga upp förväntningar hos publiken inför det som komma skall. 

Händelsen ska vara något som man längtar efter och ser fram emot, och ur ett retoriskt 

perspektiv beskrivs de ofta med en metafor, exempelvis ett kungabröllop som är som en 

”askungesaga” eller liknande.161 I många fall kan det till och med vara så att man upplever 

händelsen på ett bättre sätt om man ser den via tv än om man ser den live. Dayan och Katz 
                                                
158 Dayan & Katz, (1992), s.5 
159 Ibid, s.11 
160 http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/38_raunsbjerg&sand.pdf, sid168-169  2009-11-01 
161 Dayan & Katz, (1992), s.12 
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skriver att de som sänder ser till att ge sändningen retoriska inslag som en berättarröst eller en 

kommentator och detta gör att man i många fall får ut mer av att se den på tv än att uppleva den 

live.162 Även om inte tv rent fysiskt kan förflytta oss från ett ställe till ett annat, kan den genom att 

ge oss nostalgi och så vidare få oss att känna känslan av att vara där.163 ”Estetik och retorik 

förhöjer upplevelsen”, som Dayan och Katz skriver.164  

Som jag tidigare nämnt går mycket av denna sändning ut på att tala om vilket stor händelse 

det är. Nostalgi visas också i och med att sändningen inleds med en rörlig vit text på en svart 

bakgrund: Minns du förra året? Efter detta följer tillbakablickar från den sista och avgörande 

matchen mellan Rögle och Mora från förra årets upplaga av kvalserien. ”Det är mål, det är mål, 

Mattias Sjögren” skriker kommentatorn. Spelarna på isen jublar och man ser hur publiken höjer 

sina armar i segergester. Bilderna övergår i en ny text: Det är historia. Nu kör vi igen! Och sedan 

säger programledaren Marika Eriksson: ”Ingen har väl glömt scenerna från i fjol” De berättar om 

statistik och vikten av att göra en bra match. De tar upp hur mycket som står på spel och 

understryker verkligen matchens dignitet. Man får även höra hur spelare och tränare laddar inför 

match och alla är helt enkelt laddade för denna tillställning. Man vill också att tittarna ska få 

känslan av att vara på plats. Man hör ljudet av publiken hela tiden och Eriksson säger saker som: 

”Ja då har vi landat i Ejendals för sista gången ikväll.” Det finns även många exempel på att 

denna tv-sändning ger tittaren mycket mer än om man upplevt den på plats. Inte minst med 

tanke på alla intervjuer men också kommentarerna och repriser och slow motions. Man kan också 

se hur matchen beskrivs med hjälp av en metafor: rysare.  

Dayan och Katz delar in mediehändelser i tre typer, på engelska de tre C:na: tävling, erövring 

och kröning (cornonations, contests, conquests). Till kröningar av storheter hör såväl kungliga, 

politiska samt sportsliga men även farväl av sådana vid t ex begravningar bekräftar kollektiva 

normer och nationella storhetsmyter. Tävling kan i stället utgöras av politiska debatter, religiösa 

valprocedurer, sportsliga och konstnärliga kraftmätningar och bekräftar samhällets i fråga 

demokratiska anda. Må det bästa argumentet/den bästa, ärliga prestationen vinna.165 Denna 

hockeymatch passar bäst in på tävling, men i någon mån även kröning. För det första rör det sig 

om en tävling där bästa laget blir vinnare och för det andra ska det krönas en segrare. 

Om man i stället koncentrerar sig på de tre D:na som Dayan tar upp 2008 (rädslan för skam, 

degradering och katastrof)166 ser man att detta stämmer väl överens med just denna match. Dayan 

skriver att den nya moderna medieteknologin bland annat har inneburit att antalet kanaler har 

                                                
162 Dayan & Katz, (1992), s.55 
163 Ibid, s.100 
164 Ibid, s.112 
165 Ibid, s.33 
166 Dayan, (2008), s.392 
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mångdubblats och att det är omöjligt att på en enda kanal med en enskild händelse fånga en hel 

nation på samma sätt som tidigare. Han menar att dagens mediehändelser snarare fängslar 

samhällen än nationer.167 Mediehändelserna har inte samma dignitet som förr och eftersom det 

nu finns mängder av mediehändelser är dessa inte lika spektakulära som innan. Dayan menar att 

dessa mediehändelser ändå tävlar med varandra om uppmärksamheten och att det ofta är den 

händelse som nämns mest i media som får den största publiken.168 I denna match finns helt klart 

en rädsla för att antingen degraderas från elitserien till allsvenskan, eller en rädsla för den 

katastrof det skulle innebära att misslyckas med att ta sig från allsvenskan till elitserien. Man ser 

att leksandsspelarna skäms inför hemmapubliken när de inte lyckas vinna matchen och 

sändningen går lika mycket ut på det som på att visa Södertäljes glädje.  

Precis som Dayan skriver kan man också se att denna match snarare fängslar ”samhällen” än 

nationer. Den fängslar ett samhälle av hockeyintresserade människor, medan resten av landet 

troligtvis väljer att se någon annat, i och med att det faktiskt idag finns en möjlighet att se väldigt 

många olika tv-program samtidigt. Matchen sändes på en särskild sportkanal och för dem som 

inte är intresserade av idrott finns ingen anledning att titta på denna. 

 

9. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I denna uppsats frågade jag mig inledningsvis vilka retoriska strategier som är framträdande i tv-

sändningen av kvalseriehockeymatchen mellan Leksand och Södertälje (13 mars 2009), och det 

man först av allt kan konstatera är att övertygandets retorik är något som användes flitigt. Tv-

sändningen kan sägas tillhöra retorikens demonstrativa genre och de tre bevismedlen (pistis) 

ethos, logos och pathos finns med genomgående genom hela programmet. Logos är 

framträdande i och med den statistik som visas och ethos exempelvis genom att man gjort ett 

medvetet val med de experter som finns med i studion. De personer som uttalar sig och som 

också fått epitetet ”experter” är välkända namn inom ishockeyn och det de säger är därför värt att 

lita på. Kanske kan man även se kanalen i sig (Tv4 Sport) om en form av ethos, eftersom namnet 

tydligt anspelar på att det är en kanal som förstår sig på och är specielierad på just idrott.  

Det pistis som till synes är mest framträdande i sändningen är dock utan tvekan pathos. Hela 

tiden vädjar man till publikens känslor genom att beskriva hur det är att vara på plats, eller genom 

att visa och berätta om fjolårets kval och därmed vädja till de känslor som fanns då. Allt går ut på 

att få publiken att känna stämningen som finns på plats, att förstå hur viktig matchen är och att  i 

största möjliga mån känna spänningen och dramatiken. Men betänker man att sändningen alls 

behöver kommenteras på detta minst sagt ingående tredubble sätt (kommentatorer, 
                                                
167 Dayan, (2998), s.393 
168 Ibid, s.396  
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expertkommentatorerna i studion, kommentarer från tränare och spelare) och även 

arenakänslorna behöver framhållas och förklaras, är i slutändan ethos trots allt det karaktäristiska 

för sändningen. Pathos finns visserligen med hela tiden, men kanske är det mer matchen än 

sändningen som bygger på pahos. Sändningens viktigaste pistis verkar vara ethos och med detta 

som grund förmedlar man sedan pathos och logos till tittarna. Det viktigaste är att publiken 

verkligen ska lita på det som visas och sägs, samt ha förtroende för de personer som uttalar sig i 

sändningen.  

Pathos och känslor är dock som sagt mycket viktiga eftersom matchen i sig så mycket bygger 

på det, och eftersom personerna i sändningen gör sitt bästa för att förmedla olika typer av känslor 

till tv-tittarna. Men det är inte bara i tv-sändningens verbala del som stor vikt läggs vid känslor. 

Även dess visuella sida såväl som publikens upplevelse av matchen är uppbyggd på just detta. 

Genom närbilder får man se vad spelarna och tränarna och även utvalda personer i publiken 

känner och den engagerade publiken vid tv-apparaterna känner också något hela tiden. De som 

lever sig in i sändningen får förmodligen uppleva allt ifrån glädje till sorg under matchens gång, 

och känslorna varierar snabbt beroende hur det går för det lag man håller på i matchen. Och den 

känsla som förmodligen finns ända tills matchen är över är spänning.  

Känslorna i sändningen framhävs och förstärks också i och med att man ständigt hör 

arenapubliken i bakgrunden. Studion är belägen på läktaren och tv-tittarna hör hela tiden hur 

publiken i arenan klappar händer, skriker och lever sig med i det som sker på isen, något som 

även smittar av sig till tv-publiken samt förstärker känslan av att vara på plats. Vi ”är där”, 

”tillsammans” med både studiokommentatorerna och med publiken på läktaren, känner 

gemenskap, ”skvallrar” och skapar myter, ja, skapar än en gång hockeyhistoria – men inte minst 

deltar vi i att skapa mening.  

Även troper används flitigt i sändningen. Några få synekdoker och metonymier, men det är 

framför allt metaforen som hela tiden nyttjas för att utsmycka språket och på något sätt få det 

mer levande. Programledaren Marika Eriksson är den som mest använder sig av sådana och 

jämför matchen med spännande och skrämmande metaforer som rysare och mardrömsveckor. När 

hon vill poängtera hur underhållande det kommer att bli tar hon i stället till metaforer med en 

mer positiv klang, så som höjdare och bultande klubbhjärta. Medan metaforerna och metonymierna 

används för att smycka språket och göra beskrivande jämförelser, används synekdokerna i sin tur 

för att göra det som sägs mer extremt. Man säger till exempel att ingen förväntade sig att Rögle 

skulle gå upp, i stället för att ”nästan ingen” gjorde det. Allt för att göra påståendet mer 

dramatiskt än vad det egentligen är.   
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Några exempel på ironier har jag inte funnit och kanske är matchen för viktig för att 

”skämta” om.  

När det gäller det som Jens Kjeldsen tar upp om den visuella retoriken tycker jag att 

makthypotesen är den mest framträdande i denna sändning. Det märks att man förmodat att de 

bilder som visas ska ha en stark och oemotståndlig makt som ”verkställs genom emotionell 

vädjan”. Att sändningen bygger på bilder är ju ganska naturligt i och med att det är en tv-

sändning, och när man ser till bilderna i denna sändning är det, om man har någorlunda intresse 

för det som visas, omöjligt att inte känna känslan av matchens allvar.  

Beträffande bilderna i själva matchen kan man säga att de utgår från Anders Svenssons tio 

typer av sportbilder. Målsituationer, glädjebilder samt segrar- och förlorarbilder är de som 

används flitigast och sen förekommer tillbudsbilderna och slipsbilderna lite mindre ofta. 

Laguppställningarna samt bilderna på de flyktade spelarna finns före matchen och mellan 

perioderna i tv-sändningen från studion. Men målsituationer, seger- eller förlustbilder är ju det 

som framkallar mest känslor, både hos spelarna på isen samt hos publiken, och därför är det 

också dessa som används mest. De visas dessutom om och om igen i och med alla repriser och 

slow motions och blir därför än mer påtagliga och så gott som omöjliga att missa. Återigen är det 

alltså ansyftan till känslor som är det viktiga.  

 

När det gäller frågan om Favreholdts parametrar kan man för det första konstatera att det av de 

estetiska parametrarna (styrka, vilja, teknik, lätthet, elegans, smidighet, rytm, reaktionshastighet, 

samspelsteknik, strategi, motståndarsidors harmoni, och kroppslig estetik) finns gott om i 

matchen. Själva sporten ishockey bygger på dessa faktorer och de framgår tydligt i sändningen. 

De olika spelarna symboliserar vissa av dessa och tillsammans som en helhet innehar laget 

samtliga faktorer. Om man i stället koncentrerar sig på fascinationsparametrarna (mod, tålamod, 

mental uthållighet, spelintelligens, karisma, suspence) ser man att dessa inte alls är framträdande 

på samma sätt. Man kan självklart tycka att en spelare som går in i en tuff närkamp har ett stort 

mod (vilket är en fascinationsparameter) men det blir ändå den estetiska parametern styrka som 

då blir det som framgår i första hand.  

Spänningsparametrarna däremot, är kanske de mest framträdande, inte bara när det gäller 

själva matchen. Medan matchen till stor del bygger på fascinations- och de estetiska 

parametrarna, passar spänningsparametrarna - det psykiska spelet, empati och identifikation (man 

håller på ena laget), drama (”välkomponerat manus” eller ej, fullt av överraskningar eller ej), enhet 

och helhet (spänning hela tiden, i vissa avsnitt – eller alltigenom långtråkigt?)169 även in på 

                                                
169 Favreholdt (2002), s.85 
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studiotiden. Både matchen och sändningen har ett manus att förhålla sig till, men eftersom man 

inte i förväg vet hur matchen kommer att fortlöpa kan det ske vissa förändringar i dessa. Något 

som i sin tur passar väldigt bra in på Favreholdts definition av just upplevelsens spänning – ”ett 

engagemang som uppstår i och med ovisshet beträffande utgången.”170  

Empati och identifikation finns naturligtvis eftersom de flesta som ser på matchen troligtvis 

håller på ett av lagen, och eftersom matchen är spännande från början till slut tycker jag att det är 

spänningsparametrarna som bäst symboliserar just denna sändning. I studiosändningen betonas 

också det psykiska spelet mycket mer än i själva matchen. Kommentatorerna och programledaren 

framhäver gång på gång hur viktigt det är för spelarna att ”hålla huvudet kallt” och prestera på 

topp trots pressen som vilar på deras axlar.  

 

Frågan om hur manlig identitet skapas och iscensätts i denna hockeysändning stämmer till stor 

del överens med det som Fundberg tar upp om pojklaget i fotboll. Fundberg skriver bland annat 

att tv är en inspirationskälla för pojkarna, och att ”TV-sport och fotboll på TV handlar om män, 

män som via sina kroppsliga färdigheter tjänar pengar och ges status”. Han menar att det är 

manliga hjältar som genom sina kroppsliga förmågor tillskrivs stort värde och tilldrar sig 

beundrande blickar, inte minst från andra män.”171 I denna sändning kan man tydligt se att 

publiken ser upp till hockeyspelarna på isen, även om det är svårt att göra en exakt jämförelse 

med Fundbergs undersökning utan att göra en liknande studie med förslagsvis ett av pojklagen 

inom Leksands IF.  

Fundberg skriver också att ”Den manliga idrottskroppen är en kropp som ska tåla smärta, 

tycka om att konkurrera och visa upp sin styrka och överlägsenhet.”172 Detta är dock något som 

inte direkt sägs rakt ut i sändningen av hockeymatchen, men man kan dra den slutsatsen själv 

genom att se att det faktiskt är de spelare som står ut med en tackling och som kan tackla sig fram 

som kommer längst. Det är de spelare som är starkast som tar sig ända fram och deras insatser 

förhöjs tydligast av kommentatorerna. De berättar om att Södertälje är ett tungt lag som är starka 

i fysiska situationer och de säger saker att Henrik Karlsson är stor och stark i överkroppen och att 

Robert Petrovicky är ”stark och tar den pucken”. Genom dessa citat förstärks intrycket av att en 

bra hockeyspelare, och också man, ska vara stark och tåla smärta. 

Ändå tycker jag inte att det är dessa fysiska egenskaper som, vid närmare eftertanke, lyfts 

fram allra mest i denna sändning. Något som till viss del motsäger såväl Fundbergs som Masons 

och Gregory Duquettes teorier om hur just fysiken och osårbarheten skulle vara det som 

                                                
170Fundberg, (2003), s.79 
171 Ibid, s.88 
172 Ibid, s.156 
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beskriver den manliga idrottsmannen bäst. Även om det som tidigare nämnts i denna match flera 

gånger poängteras hur viktigt det är att hockeyspelare är stora och starka är det ändå andra 

egenskaper som framhävs mest. I denna sändning lägger man mer vikt på spelarnas skicklighet, 

deras tidigare meriter eller hur smarta de är som spelare. De beskriver Dragan Umsivecic som en 

smart spelare och Pelle Prestberg som ett geni och de lyfter fram att Oliver Ekman-Larsson är en 

av landets främsta talanger, säger att Mikael Karlberg har mycket rutin samt att Jan Huokko har 

ett av landets bästa slagskott. Även om styrka är något som framhävs är det alltså inte detta som 

är det mest framträdande, utan mer skicklighet och gamla meriter. En bra man och hockeyspelare 

ska antingen ha en bra karriär bakom sig eller vara en lovande talang med framtiden framför sig. 

Han ska också vara smart och skicklig på det han gör och är han sedan dessutom stor och stark är 

det en stor bonus. Detta kan jämföra med det som Göran Eriksson tar upp om att media gärna 

skapar hjältar inom sporten. Erikssons exempel på hur Zlatans prestationer beskrivs som något 

nästan övernaturligt kan jämföras med sättet som kommentatorerna beskriver hockeyspelarnas 

insatser på isen. Deras prestation och talang är viktigare än fysiken. 

Det framgår också av sändningen att ett bra hockeylag måste ha spelare med olika kvaliteter 

och det talar till viss del emot det som Giddens skriver om hur individer mister sin självidentitet 

och blir mer likformade. Ett bra hockeylag ska inte ha 20 stora muskelberg, utan kanske fem 

muskelberg, fem spelgenier, fem snabba spelare och fem smidiga.   

Peter Dahlén menar att män dominerar sportsändningarna och att de aggressiva spelarna är 

vinnare och de snälla förlorare.173 I den hockeymatch jag har analyserat kan man tydligt se att 

sändningen domineras av män. Spelarna är män, tränarna är män och experterna och 

kommentatorerna är män. Den enda kvinnan som faktiskt figurerar i sändningen (frånsett dem i 

publiken) är programledaren Marika Eriksson. Jag tycker också att man redan i sändningens intro 

kan se att den riktar sig mot män. Det är snabb musik och bilder på spelare som skjuter eller 

räddar puck och det ska helt enkelt kännas sportigt och manligt. I själva sändningen ser man 

sedan som sagt män, men det som är lite intressant är att dessa vid flera tillfällen visas då de visar 

känslor, något som kanske inte ses som traditionellt manligt. För det första får man se hur män i 

publiken gråter av lycka eller sorg och för det andra ser man att spelarna efter att de gjort mål 

samlas i en kram på isen. När det visas bilder från omklädningsrummen får man också se det 

segrande laget Södertälje stå i en gruppkram även där. Inget som man kanske i första hand 

förknippar med de ”stora starka hockeygrabbarna”. Detta kanske kan förklaras med det som 

David Rowe skriver om hur den manliga idrottskroppen tillåts vara mer feminin än vanligt i och 

                                                
173 Dahlén, (2008), s.471 
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med att den bara ses som ett redskap.174 Dessa här förenade kroppar är ”tekniska verktyg”, inte 

några erotiska eller emotionella kroppar.  

Men att ishockey verkar vara männens område framgår klart och tydligt i och med den 

könsfördelning som finns när det gäller de som arbetar med sändningen. Marika Eriksson är inte 

bara ensam kvinna, hennes roll skiljer sig också från männens. Hon är visserligen den som leder 

sändningen, men hon kommer sällan med några egna påståenden och analyser utan måste fråga 

de manliga experterna om det hon vill veta.  

 

Slutligen kommer jag in på frågan om en kvalmatch är ”stor nog” för att kunna ses som en 

mediehändelse – ett media event i Dayans och Katz mening. Kanalen (Tv4 Sport) försöker 

verkligen få det att framstå så, och de poängterar gång på gång vilken stor händelse detta är. 

Mycket av det som Dayan och Katz tar upp stämmer också väl överens på denna sändning, men 

den kanske viktigaste faktorn - att det ska röra sig om en händelse som fångar en hel nation -  

stämmer inte. För det första når inte tv4 Sport ut till alla tv-apparater i landet och för det andra 

kan intresset för allsvensk kvalhockey inte direkt jämföras med när landslaget spelar VM eller OS. 

Men för dem som verkligen är intresserade av matchen är det lika intressant och viktigt som 

Dayan och Katz menar att folket känner det inför ett media event. Man skulle kanske därför 

kunna säga att denna hockeymatch är ett regionalt eller lokalt event i stället för en nationellt. Eller 

ett event som för den aktuella publiken är större än något annat, men som för hela nationen 

egentligen är ganska oviktigt.  

Dayan och Katz skriver vidare att en mediehändelse ska vara direktsänd, äga rum på några 

timmar/en dag/max en vecka, helt styra tv-tablån, fylla alla andra medier likaså och flytta undan 

allt annat som vanligtvis anses vara viktigt. Kvalmatchen jag analyserat stämmer överens med 

faktorerna ”direktsänd” och ”äga rum på några timmar” men man kan inte säga att den helt styr 

tv-tablån. Däremot kan man säga att den ”fyller andra medier likaså” eftersom det om denna 

match även pratades i radio och skrevs en hel del i både tidningar och på nätet.  

Syftet ska vara att genom ett enormt känsloengagemang samla nationen/världen, skapa 

samsyn eller internationell sammanhållning, alternativt lyfta fram nationell storhet. Här ska 

minnesvärda ting, svensk historia eller världshistoria förhoppningsvis skapas, något som ju hela 

tiden poängteras i denna hockeysändning. Meningen är att tittarna ska få känslan av att denna 

viktiga premiärmatch kommer att skriva ett stycke svensk hockeyhistoria.  

Enligt Dayan och Katz ska mediehändelserna också vara arrangerade eller i hög grad 

influerade av andra organisationer än produktionsbolaget självt, som ”bara vidareförmedlar” 
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(men givetvis också konstruerar) eventet. Detta stämmer ju i avseendet att det inte är tv4sport 

som arrangerar vare sig kvalserien eller matchen mellan Leksand och Södertälje, utan bara är en 

kanal i vilken händelsen vidareförmedlas till publiken. Ändå kan man se hur media får allt större 

inflytande på själva arrangemanget också. I vanliga fall börjar alla vardagsmatcher i ishockeyn 

klockan 19.00 men eftersom denna match är tv-sänd var inte nedsläpp förrän 19.15. Allt för att tv 

skulle hinna med att visa sitt förhandsmaterial samt reklamen. Man kan också se att tv ska ha 

tillgång till spelarna före, efter och under matchen. Marika Eriksson står exempelvis vid ett 

tillfälle nere i båsen för att höra hur spelarna upplever matchen. Det är på tv:s villkor helt enkelt.  

Dayan och Katz skriver att mediehändelserna gör allt för att tittaren ska leva sig så mycket in 

i sändningen som det bara går. De tar tittaren med från studion till den aktuella platsen, och 

sändningarna är ofta skickligt retoriskt uppbyggda för att tittaren i så hög grad som möjligt 

verkligen ska känna det som att de är på plats. Programledaren säger ofta ”Vi tar er nu med till 

…”, och man ska därmed känna att man förflyttas bort från vardagen och till den aktuella plats 

där den stora mediehändelsen utspelar sig,175 något som också Eriksson gör när hon säger att ”vi 

har landat i Ejendals arena för sista gången…” Som jag tidigare nämnt går mycket av denna 

sändning ut på att tala om vilken stor händelse som tv-tittarna nu får bevittna. Nostalgi visas 

också i och med att sändningen inleds med en rörlig vit text på en svart bakgrund: Minns du förra 

året? Efter detta följer tillbakablickar från den sista och avgörande matchen mellan Rögle och 

Mora från förra årets upplaga av kvalserien. ”Det är mål, det är mål, Mattias Sjögren” skriker 

kommentatorn. Spelarna jublar på isen och man ser hur publiken höjer sina armar i segergester. 

Bilderna övergår i en ny text: Det är historia. Nu kör vi igen! Och sedan säger programledaren 

Marika Eriksson: ”Ingen har väl glömt scenerna från i fjol” De berättar om statistik och vikten av 

att göra en bra match. De tar upp hur mycket som står på spel och understryker verkligen 

matchens dignitet. Man får även höra hur spelare och tränare laddar inför match och alla ser helt 

enkelt fram emot denna tillställning.  

Dayan och Katz delar in mediehändelser i tre typer, på engelska de tre C:na: tävling, erövring 

och kröning (contest, conquest, cornonation). Tv-sändningen av denna hockeymatch passar bäst 

in i tävling och kröning. För det första rör det sig om en tävling där bästa laget blir vinnare och 

för det andra ska det krönas en segrare. Om det hade varit den sista och avgörande matchen i 

kvalserien hade det också rört sig om erövring eftersom vinnarna då erövrat en plats i elitserien. 

Om man i stället koncentrerar sig på de tre D:na som Dayan tar upp i Owning the Olympics. 

Narratives of the New China (2008) kan man se att sändningen av denna hockeymatch stämmer väl, 

kanske till och med bättre än de tre C:na, överens med detta. De tre D:na innebär 
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Disenchantment (rädslan för skam), Derailment (degradering) och Disruption (katastrof) och 

Dayan poängterar att medan de tre C-na stod för ett slags ”högtidligt firande”, ser han nu 

återspeglingar av problem och nya spänningar i världen och att detta leder fram till de tre D-na 

som mer utgörs av skam och degration. 176 I den hockeymatch jag har analyserat finns en stor 

rädsla för degradering och sändningen går nästan mer ut på att inte förlora än att vinna. Man 

pratar hela tiden om vad som ska hända om man ”misslyckas” och om man inte klarar av att nå 

elitserien i år, och spänningen bygger mer på detta än på vilka som kommer att lyckas. Marika 

Eriksson säger ju till exempel: ”Ordet ångest är det bästa ord för att beskriva 

mardrömsveckorna” i sitt försök att beskriva vad kvalserien handlar om, och det är alltså 

ångesten över att inte vinna som överskuggar lyckan att vinna. 

Dayan skriver också att den nya moderna medieteknologin bland annat har inneburit att 

antalet kanaler har mångdubblats och att det är omöjligt att på en enda kanal med en enskild 

händelse fånga en hel nation på samma sätt som tidigare. Han anser nu att dagens medie-

händelser snarare fängslar avgränsade samhällen än hela nationer.177 Mediehändelserna har inte 

samma dignitet som förr och eftersom det nu finns ett ”helt fält” av mediehändelser, är dessa inte 

lika spektakulära som tidigare. Dayan hävdar att dessa mediehändelser ändå tävlar med varandra 

om uppmärksamheten och att det ofta är den händelse som nämns mest i media som får den 

största publiken.178 

Kvalseriematchen mellan Leksand och Södertälje kanske inte kan ses som en mediehändelse i 

Dayan och Katz (1992) bemärkelse, men precis som Dayan (2008) skriver, så fängslar alltså 

dagens mediehändelser inte en hel nation utan snarare samhällen. Dagens medieutveckling med 

både allt mer globala medier och publikfragmentering i och med ett utökat utbud tv-kanaler har 

med andra ord kommit att framhäva det nationella, regionala och lokala och på så sätt skapat 

”mediehändelser i mindre format”. I dagens samhälle finns en så stor konkurrens om 

mediehändelser att dessas innebörd kan bli avledd (derailed) eller kapade av t ex politiska eller 

kommersiella intressen (stater, annonsörer) och därför ser den mer medievana publiken 

sändningarna med större skepsis än förr. Elihu Katz menar också dagens mediehändelser inte 

längre står för samma fascination som de tidigare. Det utökade kanalutbudet och lättare mobil 

utrustning har tagit bort ”magin” med direktsänd tv, skriver hon.179 I dag finns mängder av andra 

kanaler och program att titta på än just denna hockeymatch och det är inte fråga om något 

nationellt intresse. För dem som är intresserade blir händelsen som en mediehändelse i Dayan 
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och Katz bemärkelse, men för hela nationen är denna match bara en lite (och i många fall kanske 

obetydlig) del av tv-utbudet.  

Den entertainisering av sporten som såväl Crisell, Fiske och Schultz tar upp har också fört 

med sig att sporten på något sätt blivit mindre magisk. De tv-sända sporthändelserna har blivit 

avförtrollade bland annat genom den enorma mängden reklam och att vi som Katz och Liebes 

(2007) framhåller blivit så bortskämda med direktsändningar. Något som gjort att vi idag har en 

mer cynisk än vördnadsfull publik. Dayan skriver att folk (delvis pga reality-tv) blivit mer cyniska 

och att tv-sändningars magi håller på att sippra ut – de stora sändningarna har av-förtrollats. Tv 

är inte längre samma integrerande medium som för 20 år sedan utan publiken är idag mer 

segmenterad. Det handlar inte längre om det gemenskapstittande rent fysiskt som exempelvis 

Scannell skriver om, utan ett mer individualiserat tv-tittande där man upplever lika stor 

gemenskap med dem man ser på tv, som med kompisar som samlats för att se en hockeymatch 

på tv. I denna sändning kan detta anas genom att tittarna ska ha en nära relation med folket i 

studion, inte minst via den direktkontakt som via dator går mellan tittarna och Jonas Fahlman.  

Med ”mediehändelse” avser Dayan & Katz visserligen framför allt tv, men benämner ändå 

företeelsen bredare. Scannell (2002) har även använt sig av begreppet ”tv-händelse” om Big 

Brother, som precis som mediehändelser handlar om (känslan av) att ”vara där”; ”vara 

tillsammans”; skapa myter/skvallra; skapa historia (här om smått snarare än stort) och inte minst 

om att skapa mening. I motsats till mediehändelser är tv-händelser mer geografiskt begränsade till 

(grupper inom) en nation och huvudsakligen förekommande i tv enbart, även om kvällspressen i 

fallet med reality-tv lever i symbios med tv-mediet. Utifrån detta kanske man hellre skulle kalla tv-

sändningen av Leksand-Södertälje för en tv-händelse.  

Dayan (u.å) poängterar att begreppet ”media events” använts även för andra ting än de 

ursprungligen avsedda: för stora nyhetshändelser (televiserade krig, mord) eller så för det som Victor 

Turner skulle kalla sociala dramer: utdragna kriser vilkas upptrappning alltmer upptar den offentliga 

uppmärksamheten (t.ex. OJ Simpson-rättegången). Själv avser han en tredje innebörd: kollektiva 

uttrycksfulla händelser (”expressive events”), en relativt sammanhållen tv-genre i form av ceremonier 

som vanligtvis varar ett par timmar eller på sin höjd ett par dagar. Hans egen innebörd syftar på 

händelser som är medvetet integrerande och avsiktligt skapade för att uppnå konsensus – 

offentliga ritualer, känslomässiga tilldragelser.180 Dayan framhåller också en viktig skillnad mellan 

traditionella ceremonier hållna på en specifik plats med stora mängder människor närvarande. 

Det är dock inte något tv-bolag som ensamt kan skapa en ceremoniell händelse, utan det krävs 

samarbete med någon utomstående institution: en nationell, övernationell eller religiös 
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institution.181 Och om exempelvis det brittiska kungahuset kan anordna kröning eller 

prinsbröllop, borde man kanske också kunna säga att en institution som Svenska 

Ishockeyförbundet är en sådan utomstående arrangör när det gäller den aktuella hockeymatchen. 

Mediehändelsebegreppet har använts i många sammanhang och även om denna 

hockeymatch kanske inte är det mest givna exemplet på en mediehändelse tycker jag ändå att den 

i högre grad lever upp till begreppet än exempelvis Pelle Snickars (2007) applicering av termen på 

hur storstrejken 1909 behandlades i olika medier, eller Per Vesterlunds användande av begreppet 

på en fiktionsfilm. Vesterlund verkar med ”mediehändelse” mena storslaget mottagande i 

pressen, fiktiva medieframställningar, eller medieringar av historiska händelser, men 

mediehändelser är i Dayans & Katz framställning inte resultatet av mediering av historiska 

händelser, utan skapar sådana händelser. Och Snickars exempel uppfyller i sin tur inte många av 

Dayans & Katz tio kriterier: inte direktsändning, att tilldragelsen såväl som produktionen ska vara 

planerad i förväg, att många olika medier samtidigt ska behandla händelsen, att händelsen när den sker 

ska bevittnas direkt av en vördsam, stor publik i samförstånd och bidra till försoning. En mediehändelse 

ska enligt Dayan & Katz (1992) heller inte upprepas, utan utspelas inom kort, avgränsad tid. I 

själva verket tycks Snickars helt enkelt avse en stor ”nyhetshändelse.”  

Sammanfattningsvis kan man nog ändå konstatera att denna hockeymatch kanske inte bör 

kallas för mediehändelse utan snarare ”tv-händelse” ungefär som som Scannell (2002) gör 

beträffande Big Brother. En tv-händelse som kan sägas befinna sig någonstans mitt emellan dagliga 

slentrianrapporter av matchresultat och stora ”mediehändelser” som OS och VM. Här är det inte 

fråga om något engagemang från en hel nation, från flera länder eller hela världen utan rör i 

hockeyfallet kanske framför allt Sveriges mittersta tredjedel. Här bygger känsloengagemanget inte 

längre på nationella eller nationalistiska sympatier, utan på mer regionala eller lokala känslor. Det 

rör sig inte heller längre om känslor av vördnad, aktning och respekt utan snarare på en oro för 

att lokala förmågor ska göra bort sig och möjlig skam. Inte bara identiteter har, som Semhede 

(2006) påpekat, blivit mer glokala utan även hockeyintresset har blivit glokaliserat.  Man skulle 

kunna säga att detta exempel på mediehändelse inte fångade en hel nation utan snarare ett helt 

”samhälle” av hockeyintresserade medborgare. 
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