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Abstract 

 

Our intent with this study was to find out what changes have been made during the last 30 years 
in the way that the media reports from certain events. We choose to study the world of football 
and specially the Swedish national team and it’s relationship to the Swedish television medium 
in the World Cup of 1974 and the World Cup of 2006. 

 

The study mainly focuses on the differences in commentary and in the production from both of 
the championships. We used Keith Selby and Ron Cowdery’s book How to study television and 
Mats Ekström and Lars-Åke Larsson’s book Metoder i kommunikationsvetenskap as tools to analyze 
the games we watched. 

 

The result showed that there’s been a lot of changes media wise between the two 
championships. Most of the changes have been made because of the evolvement of the media 
industry and also because the viewers are getting better knowledge of the subject and thereby 
demand that the media keeps up with their pace. 

 

The main differences in commentary and production regarding both championships can be 
found in the picture production. By adding more cameras, developing the picture quality and 
adding better sound the overall experience of a football game have increased. From 1974 when 
a game was just distributed from the arena to the viewers home to 2006 when the game is a 
complete experience. 
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1. Inledning 

Fotboll är en av världens populäraste idrotter och har utövare över hela jordklotet. Till största 

del så kan fotbollen tacka världsmedierna för sin popularitet. Utan dem så hade idrotten inte 

blivit lika populär och uppnått samma nivå som den har idag. På ämnet fotboll och media så har 

det inte gjorts några nämnvärda studier i Sverige under de senaste åren och därför så valde vi att 

utforska detta område.  

I vår studie så har vi valt att fokusera oss på skillnaderna i mediernas rapportering, speciellt TV-

medierna, från VM i fotboll. Vi har tittat närmare på hur olika matcher rapporterades direkt i 

TV hem till de Svenska tittarna. De mästerskapen som vi valt att jämföra är VM 1974 och VM 

2006. Vi valde dessa två mästerskap för att de har ett antal saker gemensamt. Förväntningarna 

inför de bägge mästerskapen var liknande, varken 1974 eller 2006 så hade medierna eller 

Svenska folket någon större förhoppning om att det Svenska landslaget skulle uppnå några 

bättre resultat. Resultaten som de bägge landslaget uppnådde är också de lika varandra även om 

laget från 1974 fick en bättre placering. Mästerskapen är även tidsmässigt placerade långt ifrån 

varandra, dock inte tillräckligt långt ifrån varandra för att inte vara helt irrelevanta.  
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2. Syfte 

Det övergripande syftet i vår studie avser att undersöka genreförändringar med fokus på TV-

sänd fotboll. Vi ämnar göra en komparativ studie av svenska landslagets matcher från VM-

slutspelen 1974 och 2006. Studien kommer att inriktas på genreförändring och för att skapa 

mening i vår empiri kommer vi att utföra en komparativ textanalys där vi avser vi att undersöka 

textens verbalspråkiga kommentarer samt mediets visuella iscensättning.  

2.2 Mål och frågeställning 

Målet med studien är att belysa de förändringar som har skett inom genren idrott i televisionen, 

vi kommer specifikt att titta närmare på fotbollsgenren inom medierad idrott genom att göra 

nedslag i det svenska landslagets TV-sända matcher under VM-turneringarna 1974 och 2006.  

Den övergripande frågeställningen i studien rör genreförändring. Vi har valt att fokusera på två 

stycken frågeställningar för att skapa ytterligare dimensioner i vår studie: 

• Hur har TV-fotbollsgenren vid mästerskapsrapportering förändrats mellan 1974 och 

2006 om vi undersöker textens verbalspråkliga kommentarer? 

• På vilket sätt har TV-fotbollsgenren vid mästerskapsrapportering förändrats mellan åren 

1974 och 2006 om vi studerar mediets visuella iscensättning? 

 

Den främsta anledningen till att vi har valt att undersöka fotbollsgenren är helt enkelt en fråga 

om intresse. Vi är två mycket idrottsintresserade gentlemän som ser fotboll som en av våra 

absoluta favoritsporter. Det är något speciellt med inramning och spänning när det handlar om 

landslagsfotboll och framför allt stora mästerskap som gör detta till ett intressant studieobjekt 

för en komparativ textanalys. 
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3. Teori 

I denna studie som kommer att handla om den genreförändringen i televisionens 

direktrapportering av det svenska fotbollslandslaget mellan 1974 och 2006 kommer vi börja 

med att introducera läsaren för ämnet. Vi har undersökt vad den aktuella medieforskningen har 

producerat på området och kommer i denna del att presentera detta för läsaren. Vi kommer att 

fokusera på idrott och medier från ett helhetsperspektiv. Fokusering på de mästerskap och 

matcher vi valt att undersöka kommer senare i studien. Under teorins andra del kommer att 

vara mer fokuserad på att presentera de teoretiska verktyg som vi har använt oss av för att skapa 

mening i analysen av vårt empiriska material 

3.2 Medieteori 

3.2.1 Idrott och Journalistik 
David Rowe talar i sin bok Sports, Culture & the Media om att man måste förstå relationen mellan 

de två institutionerna, idrott och underhållningsmedier.1 Själva grundpelaren i idrott handlar om 

fysisk ansträngning, det fysiska elementen hindrar spel som schack och andra brädspel från att 

bli erkända sporter. Ett annat element som viktigt för åskådaren tycks vara behovet av att 

kampen får en vinnare eller förlorare. Medieproduktion däremot är mindre beroende av fysisk 

uthållighet. Visst kan musiker och konstnärer framkalla känslor men det är sällan så 

genomslående som två spelare som kämpar om en boll och de efterföljande känslorna. 

Naturligtvis finns det olika typer av tillgångar som premieras på de olika områdena och tilltalar 

sina målgrupper på olika sätt. Men på senare tid har dessa kommit att konvergera och näst intill 

blivit ett med varandra. Numer kan man knappt diskutera idrott utan att ha medierna i åtanke 

på något sätt. Medierna skapar nya möjligheter inom idrotten och förhöjer upplevelsen. Vad har 

då skapat detta? Idrotten har kommit att bli en stark faktor för medierna att locka publik just 

deras kanaler detta började dock inte med televisionens intåg utan var en företeelse långt innan. 

Publiken till idrottsevenemang är potentiella köpare och lockar därmed annonsörer och idrott 

utgör ett slags kretslopp som börjar om igen och har sina säsonger, precis som modeindustrin. 

Medieidrott ses även som en säker annonsplats eftersom man kan vara säker på att budskapet 

nästan alltid går ut till ett stort antal potentiella konsumenter. Därför är kapitalism och 

kommersialism starka faktorer till att idrott utgör en stark och pålitlig medietext.  

Rowe fortsätter att tala om sportjournalistens anseende och arbete. Sportjournalisten omnämns 

ofta som mycket läst män föga uppskattad. Men det ses som svårt för sportjournalisten att täcka 

                                                        
1 Rowe, David, Culture, Sports and the Media, Open University Press (2003) 
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in det som krävs av honom/henne, de skall samtidigt uppfylla det journalistiska kravet på 

objektivitet och kritiskt granskande, men samtidigt kunna vara representativa för supportrarna 

och skall gärna ha utövat sport på elitnivå. De besitter inte en särskilt hög status bland sina 

kollegor och omtalas ofta som betalda supportrar. Men Rowe fastställer dock att det är 

medieidrottens status som gör det möjligt för sportjournalister att kunna arbeta ”med sitt 

intresse”. Det är en fin balansgång mellan journalistisk yrkespraxis och publikens krav på 

reportrarna som trovärdiga som skapar sportjournalistens utformning och sätt att arbeta. 

3.2.2 Medieidrott och samhället 
I sin bok Sports in Society skriver Jay Coakley om medieidrottens del samhället.2 I dagens 

mediesamhälle så är många idrotter beroende av medierna. Detta gäller dock enbart de mest 

populära och globala idrotterna. En match i dragkamp i Norge lockar inte lika stort massmedialt 

intresse, kanske inget alls, jämfört med en fotbollsmatch i England mellan två lag i Premier 

League. Idrotten är unik i jämförelse med andra former av underhållning. Man kan gå och se på 

film på bio, titta på teater eller gå på en konsert. Efter att filmen är slut eller bandet spelat den 

sista låten på konserten så är evenemanget slut, publiken förväntar sig till exempel inte 

intervjuer med skådespelarna eller liknande. Detta gäller inte för ett idrottsevenemang. Redan 

före fotbollsmatchen har börjat så förväntar sig publiken få en grundlig redogörelse om de båda 

lagen, till exempel vilken form lagen har och vilka spelare som spelar. Efter matchen så vill 

publiken få en diskussion om varför resultatet blev som det blev och varför lagen spelade som 

de gjorde. Denna diskussion hade antagligen fortfarande funnits även om medierna inte funnits 

till eller inte hade haft något intresse av idrotten, men diskussionen hade då utspelat sig mellan 

åskådare som sett matchen på plats, det är ju svårt att diskutera en match om man inte sett den. 

Medierna kan därmed ses som ett viktigt instrument för att ge fler människor möjlighet att se en 

idrott samtidigt som de tillåts ta del av diskussionerna före och efter evenemanget. 

Detta ger medierna en unik makt i dagens idrottssamhälle. Medierna kontrollerar människorna 

som inte har möjlighet att se evenemanget på plats, till viss del även de som ser evenemanget på 

plats, samtidigt som de ger idrottaren och klubben gratis reklam genom att uppmärksamma 

dem. Televisionens intåg och bevakning av olika idrotter, särskilt fotboll, har även det ökat 

mediernas makt i idrottssamhället. Numera är många idrottsklubbar beroende av pengarna som 

de tjänar via till exempel försäljning av tv-rättigheter. Dessa tv-rättighetspengar är oftast statiska, 

klubbarna får pengarna utbetalde under flera år. Tv-rättighetspengarna blir därmed en säker 

inkomst för klubben, till skillnad från till exempel publikintäkter som kan variera under en och 

                                                        
2 Coakley, Jay, Sports in Society (Sjunde upplagan), McGraw-Hill (2001)  
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samma säsong. Publikintäkterna kan till exempel påverkas negativt om laget inte upprätthåller 

de förväntningar som supportrarna har på laget, tv-rättighetspengarna påverkas dock inte av 

det. 

Medierna har alltså fått en allt större makt i idrottssamhället. Detta har även lett till förändringar 

i relationen mellan journalister och idrottsutövare. Numera så vet människor allt mer om 

idrottsutövarna än vad de gjorde tidigare. Detta för med sig att journalisterna inte längre kan 

rapportera om enbart idrottsutövarens prestationer utan nu måste rikta in sig på att rapportera 

om dennes privatliv. Idrottsutövaren kan därför inte vara lika öppen mot journalisterna som de 

var tidigare och tala om saker som rör dess privatliv. Journalister får därför inte samma tillgång 

till utövarna som de fick tidigare utan relationen mellan journalister och utövare är allt mer 

styrd. Tillgången till utövare begränsas oftast till enbart presskonferenser eller liknande. Detta 

har i flera fall tagit bort den spontanitet som tidigare fanns hos utövaren, då han eller hon kände 

sig fri att säga i princip vad som helst när den gjorde en intervju. 

Ytterligare exempel på hur mediernas makt i samhället även förändrat idrotten finns att hämta i 

Lawrence A. Wenners bok Media, sports and society.3 Medierna äger inte bara rättigheterna att visa 

olika idrottsevenemang och styra diskussionerna gällande idrott. De kan även skriva positiva 

artiklar eller negativa artiklar och på så sätt styra vilka uppmärksamhet som klubben får. 

Merparten av de människor som går på ett idrottsevenemang är inte hängivna supportrar till 

klubben utan går för att få underhållning. Väljer de lokala medierna att skriva negativt om 

klubben så finns det stor risk att dessa åskådare väljer att inte gå på klubbens evenemang. 

Skriver däremot medierna någonting positivt om klubben så ökar möjligheten att det kommer 

mer publik på klubben idrottsevenemang. I dagens mediestyrda samhälle så är det inte enbart 

resultaten som styr om en idrottsklubb eller en idrottsutövare ska lyckas och bli populär. Hur 

medierna väljer att agera mot idrottsutövaren eller idrottsklubben är minst lika viktigt. Ett 

exempel på mediernas stora makt är enligt Wanner det amerikanska baseballaget Kansas City. I 

Kansas City så valde medierna att konstant skriva negativa artiklar och reportage om laget. 

Detta ledde i sin tur att publiken uteblev från lagets matcher. Artiklarna skapade även osämja 

inom laget. Allt detta tillsammans ledde till att laget underpresterade under slutet av 1900-talet, 

trots att laget flera gånger var favoriter på förhand. Detta underpresterande hävdar Wanner 

berodde på mediernas ovilja att publicera någonting positivt om laget. Mediernas makt och 

inflytande gjorde alltså att laget inte presterade på den nivån som kunde krävas. 

                                                        
3 Wenner, Lawrence A., Media, Sports and Society, SAGE (1989) 
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3.2.3 Idrott i Televisionen 
Sedan televisionens etablering i världen har sport varit en stark genre inom denna. Idrott i TV är 

omåttligt populärt, varför är det nu så? I artikeln TV Sport and Rhetoric talar Preben Raunsbjerg 

och Henrik Sand tar de upp en teori som Gary Whannel talat om i sin bok The Field of Vision.4 

Han ställer upp tre olika TV-genrer (drama, journalism och underhållning) i en slags triangel 

han placerar sedan idrottsgenren i denna. Whannel för sedan argument för att Sport-genren 

placerar sig någonstans i mitten av triangeln vilket då även skall påvisa att genren innefattar lite 

av varje från de andra genrerna. Idrott skall därför vara så populär för att den drar till sig publik 

från ett brett spektrum.  

Inom Idrottsgenren brukar man skilja på två olika huvudformat: Magasinet och livesändningen. 

Den första innefattar allting som inte är direktsänt, dokumentärer, reportage, intervjuer etcetera. 

TV-sport även delas in i två huvudkategorier; ljud och bild dessa kan i sin tur delas in i olika 

nivåer. När det gäller bild talas det om fotografisk bild och grafik (Grahpics) och när det gäller 

ljud talas det om direkt ljud (Wild sound) och kommentering. I slutledningen går Raunsbjerg och 

Sand djupare in på kommentatorns roll i genren. Kommentatorer till liveidrott gör att tittarna 

på något sätt kommer närmare aktörerna eftersom kommentatorn fungerar som en länk, en 

person som är på platsen och upplever matchen live. Livekommentarer från matcher är en 

självklarhet inom direktsänd idrott och en del av upplevelsen för den som tittar. 

3.2.4 Nordisk medieidrottsforskning 
Efter att ha redogjort för den internationella forskningen inom vårt område så kommer vi nu 

redogöra den nordiska forskning som finns inom området. Peter Dahléns bok Sport och medier – 

en introduktion ger bland annat en inblick i hur tv-mediets syn på sport har förändrats genom 

åren.5 I norden så finns det ganska lite forskning om tv-sport och den forskning som finns 

handlar oftast om vilken sorts publik som tv-sporten har.  

Att man i tv-världen redan tidigt införde idrott i sina sändningar har hjälpt till att utveckla båda 

fenomenen. Tv-sporten har både gjort själva idrotten mer populär samtidigt som den gjorde så 

att televisionen utvecklades och fick den stora makt i medievärlden som den idag besitter. I 

England började man att direktsända fotboll redan 1937. Utvecklingen stannade dock upp när 

andra världskriget inleddes. De första direktsändningarna av fotboll som var kontinuerliga 

påbörjades 1964 i programmet Match of the day. I Sverige så tog det ytterligare några år innan 

man kunde se kontinuerliga direktsändningar av fotboll och annan idrott. Men redan 1957 så 

                                                        
4 Raunsbjerg, Preben & Sand, Henrik, TV Sport and Rhetoric, Nordicom review  (1998) 
5 Dahlén, Peter, Sport och Medier, IJ-förlaget (2008) 
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hade SVT infört ett veckomagasin i sin tablå, kallat Sportextra. Det fortsatte med bevakningen av 

fotbolls-VM som avgjordes i Sverige 1958. SVT direktsände 11 matcher från turneringen 

samtidigt som ytterligare några matcher filmades för att senare kunna säljas till andra tv-bolag. 

1969 så började SVT sända Tipsextra som var en svensk version av Match of the day. Programmet 

direktsände engelsk ligafotboll och redovisade trav och tipsresultat. Efter några år så 

utvecklades programmet mer och mer till ett familjeprogram där fotbollen fortfarande var i 

centrum men ständigt omgärdad av andra aktiviteter. 1995 så köpte TV4 rättigheterna till 

programmet och SVT förlorade därmed rättigheterna till att direktsända engelsk fotboll. Redan 

tidigare hade man även förlorat rättigheterna till ishockey-VM till nystartade TV3 som även 

förvärvat rättigheterna till fotbollens Champions League. Även om SVT förlorat de flesta av de 

tv-rättigheter som de tidigare haft så har inte detta påverkat utbudet av idrott i svensk teve på 

ett negativt sätt. 1986/87 hade SVT ensam rättigheterna till de flesta stora idrottsevenemang, 

både nationella och internationella. Då sändes det cirka 680 timmar idrott i svensk teve. År 2007 

så sände SVT, TV4, TV3 och Kanal 5 tillsammans 100 timmar idrott per dygn. 

3.2.5 Svensk fotboll kommersialiseras 
I Kung fotboll beskriver Torbjörn Andersson svensk fotbolls tidiga och hastiga 

kommersialisering under 1920- till 1930-tal. Från och med år 1920 blev sportjournalistiken 

något att räkna med när det handlar om ett ekonomiskt perspektiv.6 Då lades nämligen 

tidningen Nordiskt Idrottslif ner och Idrottsbladet blev den ledande tidningen. Idrottsbladet stor 

dör en mer spekulativ och dramatiskt sinnad journalistik. Tempot på rapporteringen drogs upp, 

endast tolv minuter efter Sveriges landskamp mot Danmark 1921 fanns Idrottsbladet till salu på 

Stureplan. Samtidigt ökade konkurrensen och med att dagstidningarna utökade sin 

sportrapportering. Sportrapporteringen ökade antalet sålda exemplar, mycket tack vare 

sportrapporteringen. Sportrapporteringen började på 30-talet att allt mer bli ett medel för att 

kunna konkurrera ut andra tidningar. Den utbredda rapporteringen väckt naturligtvis även 

intresset för livesport och ständigt slogs det nya publikrekord i svensk klubblagsfotboll. Detta 

ledde även till att klubbarnas intäkter för matcherna ökade och snart gjordes kopplingen att 

pengar och fotboll hör ihop. Att fotbollen nu sågs mer som en vinstskapande verksamhet 

skapade naturligtvis kontroverser med det amatörtänk som förekom i Sverige under mitten på 

1900-talet. Man bör även ta upp att Idrottsbladet gjorde vinst på det stora fotbollsintresset. 

Tidningarna handlade inte på eget bevåg när det gällde exploateringen av fotbollen. Det fanns 

förankringar mellan pressen och klubbarna. Klubbarna använde sig av lokalpressen för att göra 

                                                        
6 Andersson, Torbjörn, Kung fotboll, Symposion (2002)  
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häpnadsväckande reklam för sina matcher där de till exempel kunde anspela på lokalpatriotiska 

känslor. De starka marknadsföringsinsatserna bidrog också till ett ökat publikintresse. 

Klubbarna blir med tiden allt mer beroende av inkomster för att kunna fortsätta sin verksamhet, 

det började bli tal om att bygga större arenor. Snart blev faktorn kring vilken serie man tillhörde 

viktigt, att åka ner en serie innebar ett hårt slag mot klubbarnas intäkter. Kommersialiseringen 

av svensk fotboll leder ständigt till kontroverser om de amatöristiska ideal som byggts upp kring 

fotbollen i Sverige.  

3.2.6 Semiotisk bildanalys 
För att kunna göra en bildanalys av de fotbollsmatcher som vi använt oss av i denna studie så 

har vi tagit hjälp av Keith Selby och Ron Cowderys bok How to study television och Jonathan 

Bignells bok Media Semiotics. 

Det mest grundläggande konceptet för att analysera en medietext är att strukturera upp texten i 

fem olika kategorier. Den första kategorin som i detta koncept är konstruktion. Denna kategori 

bygger på hypotesen om att alla medietexter är konstruerade med hjälp av ett särskilt 

mediespråk och att de innehåller olika koder som är speciellt anpassade för att övertyga 

publiken om textens innehåll. Kategorin konstruktion är uppdelade i två olika delar vilka i sin 

tur innehåller ett antal underrubriker. Den första delen behandlar det som är synligt för ögat det 

vill säga vilken plats där medietexten utspelar sig och vilka hjälpmedel som används för att 

ytterligare ”förbättra” texten. Koder för icke verbal kommunikation, det vill säga vad texten vill 

kommunicera ut utan att språkligt förmedla det, och hur man kan analysera texten med hjälp av 

vilka kläder som används är de två andra underrubrikerna7. 

Den andra delen i konstruktionskategorin handlar om hur medietexten är konstruerad rent 

tekniskt. Vilka sorts bilder och kameravinklar använder sig medietext konstruktören av för att få 

texten att bli bättre, vilken typ av objektiv och fokus används i bilden och på vilket sätt visas 

bilderna upp för publiken är något av det som behandlas inom den tekniska delen av 

konstruktionskategorin. Hur medietextproducenten använder sig av ljud och ljus är också något 

som bör analyseras i en medietext8. 

Nästa del i den grundläggande analysen av en medietext är analysen av vilken publik som texten 

är avsedd för. Samtliga personer som tar del av en medietext tolkar den på ett mer eller mindre 

unikt och individuellt sätt. Det är därför upp till medieproducenten att styra denna tolkning på 

                                                        
7 Selby, Keith och Cowdery, Ron, How to study television, Palgrave (1995) sid. 15 
8 Selby, Cowdery sid. 16-21 
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ett sätt som gynnar medietextens syfte. Medietexten kan dock aldrig justeras så mycket att 

samtliga i dess publik tolkar den på samma sätt utan medieproducenterna får oftast välja ut en 

kategori ur publiken som den främst vill tilltala9.  

Ytterligare ett sätt att styra publikens tolkning av medietexten grundar sig i själva produceringen 

av texten. Inget som program eller inslag som sänds i televisionen är där av en slump. Program 

och inslag placeras in i tablån efter att medieproducenten analyserat var i tablån som textens 

syfte kan uppfyllas. Inslagen i ett nyhetsprogram till exempel är noga utvalda och placerade efter 

den modell som medieproducenterna anser ge de olika inslagen bäst möjlighet att tillfredställa 

dess publik. Till exempel så är det ingen slump att nyhetsprogram i princip alltid visar de 

”allvarliga” nyheterna först och sedan avslutar med ett positivt inslag i någon form10. 

Även kategoriseringen av TV-program är något som bör analyseras enligt Selby och Cowdery. 

Inte heller detta är någon slump utan kan också ses som ett sorts hjälpmedel för 

medietextproducenterna att uppnå sina mål med sin text. Till exempel så kan man kategorisera 

TV-program efter vilken genre de tillhör. Om man på slutet av 1990-talet slog på sin TV och 

fick se på serien Skilda Världar så visste man om att det var en romantiskt och dramatisk serie 

som man skulle få se och inte en dokumentär om förhållandet mellan syd- och nordpolen. TV-

program kategoriseras alltså ofta efter dess innehåll och kan därmed ses som ett hjälpmedel 

både för publiken och producenten av medietexten11. 

Den sista kategorin i det enligt Selby och Cowdery grundläggande konceptet i att studera 

medietexter är att beakta och studera vilka institutioner och organisationer som står bakom 

texten. Konceptet om organisationer är dock inte enbart så enkelt som att fastställa vem eller 

vilka som äger och kontrollerar mediesystemet. Man bör även till exempel ta hänsyn till hur TV-

tablån är organiserad, vilken sorts policy och mål som organisationen som står bakom 

medietexten arbetar emot och vilka finansiella aspekter som finns att beakta till exempel 

ekonomiska hjälpmedel från statliga instanser eller privata företag12. 

I boken Media Semiotics så skriver Jonathan Bignell om hur man kan analysera olika sorters TV-

program utifrån ett par olika modeller. Under rubriken ”icke manusbaserad television” så 

klargör han sin modell hur man ska studera TV-program som inte innehåller ett i förväg skrivet 

manus. 

                                                        
9 Selby, Cowdery sid. 4-5 
10 Selby Cowdery sid. 6 
11 Selby, Cowdery sid. 7, 30-34 
12 Selby, Cowdery sid. 7-8, 34-40 
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För att medieproducenterna ska kunna styra sin publik och uppnå sitt må med sin text så kräver 

denna genre till skillnad från andra genres att majoriteten av kommunikationen med publiken 

sker icke-verbalt. Detta i sin tur kräver att programmet innehåller saker som publiken 

förknippar med genren, vilket kan vara en speciell person som är expert på ämnet eller ett 

särskilt företag som kan förknippas med genren. För att kommunikationen mellan publik och 

medietexten ska bli lyckad så krävs det alltså att kommunikationen innehåller saker som 

publiken kan konnotera till genren eller ämnet13. 

Många olika typer av TV-program inbjuder sina tittare att bli involverade och känna sig 

delaktiga i programmet. Idrottsprogram inbjuder sina tittare till att ofta bli en del av 

programmet med hjälp av sina olika kameravinklar och ljud. Att följa en fotbollsmatch hemma i 

TV-soffan innebär oftast en närmare syn på matchen än om man varit på plats på arenan då 

bilderna på teven visar närbilder på de olika spelarna vilket ger tittaren en sorts identifikation 

med spelarens utövande. Även ljudet ifrån läktarna i en fotbollsmatch inbjuder till en större 

närhet och fungerar ofta som en representant för tittarens reaktioner14. 

3.2.7 Genre 
Gripsrud talar om begreppet genre som centralt för förståelsen av alla sorters medievetenskap. 

Genre kan ha två olika betydelser; de kan förefalla historiska och teoretiska.15 Som 

mediekonsument är man mer van att kategorisera medier i historiska genrer. Det är på så sätt 

man vanligtvis sorterar böcker i en bokhandel. Bokens handling, berättarmönster, karaktär etc. 

delar in den i ett speciellt fack av böcker, dvs. genrer. Det kan vara äventyr, romantik, spänning, 

deckare etc. Det är denna uppdelning som man kanske först gör när man letar efter en bok. En 

teoretisk genre kan vara en bok eller en film från en speciell tidsålder som satt prägeln för all 

framtida filmproduktion inom just det området. Gripsrud talar om film noir som ett exempel på 

en teoretisk genre som kommer från Hollywood filmer som producerades under 40- och 50-

talet och som innehåller vissa karaktäristiska drag som gör dem unika.16 

 

Genrer innehåller alltså vissa karaktäristiska drag som kan ha med handlingen att göra, vilka 

kameravinklar man använder sig av, vilken setting man använder sig av etc. alla genrer har en 

specifik kod som läsaren av en medietext är van vid. Läsaren har speciella förväntningar när 

han/hon väljer att se en film eller läsa en bok. Genrens förväntningar är något som sitter långt 

                                                        
13 Bignell, Jonathan, Media Semiotics , Manchester University Press, (2002) sid. 136-137 
14 Bignell sid. 150 
15 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Diadalos (2002), Sid. 157 
16 Ibid 
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inne hos läsaren och som är svårt att ändra på. Om man vill sätta nya perspektiv på en etablerad 

genre så kommer detta ofta att ta tid. Läsaren är van vid en sak, om genren hastigt ändras kan 

läsaren känna sig obekväm i texten. Genrer förändras över tiden, men det krävs många små 

förändringar vid många olika tillfällen inom en genre för att kunna förändra helheten och sådant 

tar tid. 

Inom TV-texten finns det en specifik sportgenre som har en trogen tittarskara. TV-genren kan 

sedan delas upp i olika segment, något som blir ganska självklart eftersom sporter kan te sig 

mycket olika. Den genre som vi har valt att undersöka är den utbredda TV-fotbollsgenren. I vår 

studie har vi har valt att ta fasta på TV-fotbollsgenrens utformning under stora mästerskap för 

att på så sett rama in genren på ett så snävt sätt som möjligt och utifrån detta se vad som har 

förändrats. 

3.2.8 Kommentatorsdiskurs 
Vid en första anblick kan kommentatorernas diskussioner och genomgångar ses på ur många 

olika synvinklar. I den moderna TV-fotbollsgenren har ofta två kommentatorer; en 

kommentator som ofta har en refererande funktion samt en expertkommentator som skall 

förklara olika situationer på planen samt återge hur spelarna kan tänka i olika situationer. 

Expertkommentatorn är oftast en pensionerad elitfotbollsspelare. I den moderna texten så är 

det tydligt att de två kommentatorerna för en dialog med varandra och utövar därmed en slags 

tvåvägskommunikation. I den äldre texten ser man ofta att det är en ensam kommentator som 

helt enkelt har som uppgift att referera matchen för TV-tittaren något som vi får se som 

envägskommunikation. Något som även den moderna texten innehåller. Det finns även 

exempel på försök till att för någon form av kommunikation med vad som händer på och kring 

planen samt med TV-publiken. 

Begreppet diskurs kan ha många olika definitioner. Ekström och Larsson beskriver diskurs i sitt 

kapitel om kritisk diskursanalys i Metoder i kommunikationsvetenskap. Kapitlet tar framför allt upp 

två definitioner av begreppet diskurs där den första är samtal: Om tv eller flera personer skulle 

man kunna kalla denna företeelse för diskurs. Definitionen har sedan utvecklats inom 

sociolingvistiken och där man använder diskursbegreppet för att märka social interaktion, dvs. 

människors gemensamma användande av språk.17 En mer över övergripande definition av 

begreppet kan vara det språk som används inom ett specifikt område där vissa regler och 

konventioner styr vad som anses vara ett korrekt språk för området och vad som skall sägas vid 

                                                        
17 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur (2000) Sid. 200 
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vissa tillfällen. I studien kommer vi då att använda oss av den språkliga diskursen i TV-

fotbollsgenren för att peka på skillnader på språket inom kontexten som kan vara ämne för 

analys.18 

Som sportkommentator gäller det att kunna kommunicera vad som händer på planen så snabbt 

som möjligt och på ett så kommunikativt sätt som möjligt. Sportpubliken är inte alltid okunnig, 

men kommentatorerna måste anpassa sig efter publiken när de blir tvungna att förklara och 

fördjupa sig i vissa faktorer eller sekvenser som hör matchen till. Ekström och Larsson talar om 

hur kommunikationen kan gå till när två olika diskurser möts. När kommentatorerna ibland 

förmedlar vad som sker i spelet kan det ses som kommunikation mellan professionell till lekman.19 

Ur detta perspektiv faller det sig då lämpligt att koppla analysen till olika makt- eller 

kunskapsrelationer i och emellan de aktuella diskurserna. 

3.2.9 Översikt 
Mediernas roll i idrotten grundar sig i kampen om tittaren. Det finns ett stort publikt intresse 

för idrott, medierna förmedlar sedan det efterfrågade evenemanget i utbyte mot en betalning. 

Pengarna från betalningen delas sedan ut till idrottsklubbar som låter en kanal sända 

evenemanget. På så sätt skapas ett kretslopp som alla har nytta av och som har format och 

förändrat idrotts- och framför allt fotbollsgenren i televisionen. De professionella 

idrottsklubbarna klarar sig idag inte utan de intäkter de får från TV-bolagen. Spelare skall 

betalas och lönerna har under de senaste årtiondena skjutit i höjden. Fotboll har på denna tid 

även exploaterats och med hjälp av medierna spritt sig över hela världen. Idag kan hela världen 

följa de stora landslagsturneringarna, Champions League och de stora ligorna i Europa som 

varje fotbollsgrabb drömmer om att få spela i. Så är även fallet i Sverige, dock så håller inte 

Allsvenskan lika hög klass som de stora ligorna och har därför inte samma ekonomiska 

möjligheter som de stora klubbarna ute i Europa. Intresset i Sverige och internationellt är 

alldeles för litet för att det skall generera i några större inkomster när det gäller TV-rättigheter. 

Sport har under en längre tid varit en viktig faktor om man som mediebolag vill sälja program 

eller tidningar. Fotboll har länger varit den största sporten i Norden, något som länge har 

märkts på försäljning av tidningar och tittarsiffror. Et medium som erbjuder mycket sport 

lockar även till sig en stor publik. 

                                                        
18 Ekström & Larsson, Sid. 170 
19 Ekström & Larsson, Sid. 200 
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Något som har diskuterats länge i olika studier är sportjournalistens ställning gentemot sina 

kollegor. Den eviga frågan handlar om sportjournalisten egentligen är seriös och uppfyller de 

grundläggande kraven på objektivitet och kritiskt granskande. I vår undersökning är dock frågan 

om aktörerna i texten, alltså kommentatorerna får ses som journalister. Men det är u ändå så att 

han förmedlar någonting till tittaren och fyller ett syfte i texten. Förmedlingen av budskap i 

mediet får ändå ses som en indikator till att kommentator är ett yrke som uppfyller 

journalistiska attribut. Kommentatorer brukar dock vara mycket bra på att hålla sig objektiv till 

vad som försiggår på planen och visar inte partiskhet förrän han/hon har klara bevis. Vår studie 

avser dock att undersöka landslagsfotboll, inom den genren finns det andra förutsättningar 

kring objektivitet. Programmet är till för en svensk publik och huvudaktören är det svenska 

landslaget, så ingen dömer direkt kommentatorns partiskhet när han jublar vid svenska mål. 

Dock så uppehålls objektiviteten av kommentatorns professionalism under större delen av 

texten. Det är bara i känslosamma situationer som kommentatorn inte kan hålla tillbaka sina 

spontana reaktioner. 

De studier som tidigare gjorts på detta område i Norden har varit inriktade på 

mediesportpubliken och fokuserat på varför tittare väljer att titta på TV-sänd idrott. Med vår 

studie vill vi istället undersöka texten och titta på hur den har förändrats under en viss tid. Vi 

vill titta på hur fotbollsgenren har anpassat sig till en större och mer kunnig publik. Vi vill även 

undersöka hur tekniska framsteg påverkar och förändrar genren över den tid som vår studie 

sträcker sig. Vi vill fylla luckan av svenska studier genom att se in i texten och peka på skillnader 

som kommit till av anpassningen till en bredare, men även en mer kunnig publik. 



  17 

4. Metod 

Vår studie är en komparativ studie av televisionsmaterial från VM-matcher i fotboll. Det vi 

avser med vår studie bland annat att undersöka förekomsten och omfattningen av fenomenet. 

Vi söker först och främst svar på vilket sätt genren har förändrats och vilka likheter som kan 

urskiljas. Vår forskning får därför ses som deskriptiv. Vårt material finns redan framför oss och 

vi behöver inte skapa oss någon speciell bild av fenomenet. Vi avser att bryta ner vår empiri i 

mindre beståndsdelar för att ytterligare närma oss det vi vill undersöka av genren.20 . Vi har valt 

att lämpa kvalitativ metod för vår studie eftersom det är den absolut mest fördelaktiga metoden 

som kan användas för att närma sig vårt empiriska material. 

När man arbetar efter kvalitativ metod finns det inga tydliga direktiv för vilken riktning studien 

skall förväntas ta. Metoden bygger på att man på ett flexibelt sätt anpassa metodval efter de 

förutsättningar som stakas upp under arbetets gång. Självklart så behöver studien dock en 

överseende plan och ett metodologiskt ramverk som ger forskaren ett område att hålla sig inom. 

Vår överseende textanalys kommer att vara inriktad på att undersöka två segment av texten. 

Dels så kommer vi att undersöka kommentatorernas verbala språk. För att undersöka 

kommentatorssegmentet kommer vi att göra en kritisk diskursanalys. När det gäller att 

undersöka det visuella segmentet kommer vi att använda oss av en semiotisk bildanalys. Båda 

metoderna är beprövade metoder och används ofta vid kvalitativ forskning.  

4.1 Kritisk diskursanalys 

När man skall analysera mediediskurs är det viktigt att distansera sig från den talade texten och 

inte se den som ett isolerat språkligt objekt. Man måste se det som att det finns mer än själva 

texten. I den här studien får vi då ställa oss frågan; varför har kommentatorsdiskursen blivit 

som den blivit? Sanningen i a hur en text har skapats och utvecklats finns inte alltid i texten utan 

man måste då gå utanför ramarna vilka världsliga faktorer som påverkar texten och diskursen. 

Man bör ta hänsyn till kognitiva, kulturella, sociala, ideologiska, politiska och ekonomiska 

förändringar när man kritiskt granskar en diskurs. Vi kommer troligtvis inte att använda oss av 

alla de påverkande faktorerna då vi analyserar TV-fotbollsgenrens förändringar.21  

Om man skall kunna göra en analys av en företeelse i mediernas rapportering som sträcker sig 

över lång tid så behöver man någon slags form a schema för att konkretisera sin studie. 

                                                        
20 Rosengren, Karl Erik & Arvidsson, Peter, Sociologisk metodik, Daleke Grafiska (2005), Sid. 74 
21 Ekström & Larsson, Sid. 195-196 
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Ekström och Larsson nämner ett antal faktorer som man bör ta i beaktning när man skall 

genomföra en kritisk diskursanalys. Först och främst bör man göra en redogörelse för innehållet i de 

specifika texter som man avser att undersöka närmare. Det viktigaste med redogörelsen av 

texten är att skapa möjligheter för oss att göra djupare analyser.22 Ett annat syfte är att sätta in 

läsaren i rätt sammanhang och skapa en bredare och djupare förståelse kring det ämne som 

undersöks i studien. Nästa steg blir således att undersöka textens tematiska struktur och handlar 

om att föra fram olika situationer i texten. Vissa saker i texten får ses som huvudsakliga 

händelser. I en fotbollsmatch får målchanser, mål, fasta situationer etcetera ses som exempel på 

detta. Man kan även se på hur sekundära händelser som tas upp i texten har påverkat de 

huvudsakliga händelserna.23 Nästa företeelse som går att undersöka är textens schematiska struktur 

och undersöker samma saker som undersöks i den tematiska strukturen, dock med några 

skillnader. Den tematiska strukturen intresserar sig mer för att kartlägga de olika händelserna i 

texten, samtidigt som den schematiska strukturen koncentrerar sig på hur textens segment är 

konstruerade.24 Den schematiska strukturen i materialet handlar om att se hur de viktiga 

segment vi valt att titta på är uppbyggda i texten och på det sättet se skillnader och likheter. 

Både den tematiska och den schematiska strukturen i en diskursanalys har det gemensamt att 

båda avser att undersöka textens macroprocesser. Nästa moment som skall kunna användas är 

en microorienterad analys av texten. I den microorienterade analysen handlar det om att göra en mer 

detaljerad analys av studien, här ser man till vilken information som finns närvarande samt 

huruvida informationen baseras på publikens förståelse och förkunskaper om vad som 

förekommer i texten. Man går även in och ser vad som kan förefalla vara irrelevant eller 

överflödigt i texten. I denna del av analysen kan det även vara viktigt att undersöka om ordval i 

den rådande diskursen kan förefalla relevanta eller inte.25 Det sista momentet handlar om 

historiska kontextualiseringar och används inte alltid i kritiska diskursanalyser. Syftet med detta 

moment blir helt enkelt att gå igenom det studerade materialet och se om man möjligtvis kunnat 

ha belysa någon eller några företeelser ur någon annan synvinkel. Och att på så sätt skapa en 

helhet i studien. Denna del av analysen kan även ha genomförts under något av de andra 

momenten i metoden.26 

Diskursanalys kan inte ses som en ”färdig” metod för analys. Det skall istället fungera som ett 

slags upprätthållande av vetenskapliga och teoretiska förhållningssätt som sätts i relation till 

                                                        
22 Ekström & Larsson, Sid. 207 
23 Ekström & Larsson, Sid. 208 
24 Ibid 
25 Ekström & Larsson, Sid. 208-209 
26 Ekström & Larsson, Sid. 209 



  19 

texten. Det går inte heller att studera texten ur bara en aspekt, utan den måste oftast brytas ner i 

mindre beståndsdelar som gör analysen mer fördelaktig att arbeta med samtidigt som man även 

skapar en större förståelse hos läsaren.27 

I vår studie använder vi den kritiska diskursanalysen som ett verktyg för att analysera 

kommentatorsdiskursen. Det teoretiska verktygets roll i vår studie är nära förankrat med metod, 

därför ligger beskrivningen av den kritiska diskursanalysens olika moment i denna del. 

Det bör även nämnas att den här typen av teoretiskt verktyg för kritisk diskursanalys som 

Ekström och Larsson tar upp är anpassad för analys av nyhetstext. Men metoden skall även 

kunna användas vid analyser av andra genrer. Så därför kommer troligtvis inte alla delar av det 

metoden att brukas i vår kritiska diskursanalys av kommentatorsdiskursen.  

4.2 Operationalisering; kritisk diskursanalys 

För att skapa större förståelse hos läsaren måste vi ge större mening till de metodologiska 

verktyg som vi använder oss av i vår studie. När det gäller den kritiska diskursanalysen som 

kommer att användas för att analysera kommentatorsdiskursen så har vi valt att först och främst 

introducera läsaren genom att ge en bakgrund och därmed övergripande förståelse kring texten. 

Empirins tematiska struktur handlar om att ta fram huvudsakliga händelser i texten för att på så 

sätt kunna behandla dessa separat. I vår studie har vi valt att titta på viktiga matchsituationer 

från de två mästerskapen. Den microorienterade analysen i den kritiska diskursanalysen kommer 

först och främst se till skillnader i språk och ordval hos kommentatorerna. Den kommer ta sig 

djupare in i de verbala kommentarerna och undersöka vissa språkliga skillnader och relatera 

detta till vilka förkunskaper publiken kan tänkas ha på det berörda området. Det sista momentet 

i teorin; historiska kontextualiseringar handlar om att gå tillbaka för att se om det är möjligt att 

belysa något av materialet ur någon annan synvinkel. Vi kommer troligtvis inte att använda oss 

av historiska kontextualiseringar i vår studie, det kan dock vara så att detta moment kan ha 

använts underförstått i något av de tidigare momenten i metoden för kritisk diskursanalys.    

4.3 Urval 

I vår studie har vi valt att titta på fotbollsmatcher från VM-slutspelen 1974 och 2006. De två 

VM-slutspelen har inte valts slumpmässigt utan vi har tagit vissa faktorer i beaktning när vi valt 

texter till vår studie. Båda Turneringarna spelades i samma geografiska område, 1974 spelades 

turneringen i det dåvarande Västtyskland och 2006 spelades turneringen i Tyskland. Det faktum 

                                                        
27  Ekström & Larsson, Sid. 217 
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att båda turneringarna spelades på samma plats kommer troligtvis att kunna hjälpa oss att slippa 

göra vissa distinktioner och fokusera mer på innehållet. Faktum är att vissa matcher även 

spelades på samma arena 1974 som 2006, t ex Sveriges matcher mot Holland 74 och Trinidad 

och Tobago spelades båda i Dortmund. Vi valde även VM-turneringen 2006 eftersom det var 

den senaste stora globala turneringen som spelades och lämpar sig på så vi bäst i jämförelse med 

VM-turneringen 1974.  

Tidsdifferensen mellan de två turneringarna är 32 år. Det faktum att det är så pass lång tid 

mellan turneringarna är en nödvändighet för att vi skall kunna få ut så mycket ur empirin som 

möjligt. Under 32 år har det hänt så pass mycket inom områden som teknisk utrustning, 

kommentatorsdiskurs, textutformning, spelkvalitet etc. för att kunna göra en komparativ studie 

som möjlig och tämligen mer lättsmält. 

Studiens empirsiska material består av hela fotbollsmatcher som har direktsänts i svensk 

television. Vår empiri har vi kunnat tillskansa oss genom fjärrlån från Statens ljud och bildarkiv. 

De matcher som ingår i vår studie är:  

Holland – Sverige; Matchen sändes i Sveriges television den 19 juni 1974 med matchstart 

19.30. Slutresultatet blev 0-0 

Sverige – Uruguay; SVT sände matchen den 23 juni 1974 med matchstart 16.00. Matchen 

slutade 3-0 till Sverige. 

Västtyskland – Sverige; SVT sände matchen den 30 juni 1974 med start 19.30. Västtyskland 

vann till sist matchen med 4-2. 

Sverige – Jugoslavien; SVT sände matchen den 3 juli 1974 med start 19.30. Sverige vann 

matchen med 2-1. 

Trinidad & Tobago – Sverige; matchen sändes i SVT den 10 juni 2006 med matchstart 18.00. 

Matchen slutade 0-0. 

Sverige – Paraguay; TV4 sänder matchen den 15 juni 2006 med start 21.00. Sverige vinner 

matchen med 1-0. 

Sverige – England; SVT sänder matchen den 20 juni 2006 med matchstart 21.00. Matchen 

slutar 2-2. 
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Tyskland – Sverige; Sänds i TV4 den 24 juni 2006 med matchstart 17.00. Tyskland vinner 

matchen med 2-0. 

I vårt empiriska material kommer vi att titta närmare på vissa situationer som är utgör väsentliga 

delar av texten. Med hjälp av de teoretiska verktyg vi har valt kommer vi sedan att närma oss 

materialet och därmed skapa mening för vår studie.  

De teoretiska verktyg vi valt at använda oss av i vår studie ligger ganska nära till hands med det 

som vi avser att undersöka. Den bildanalys som stora delar av vår studie tar sitt avstamp i 

semiotik och bildanalys. Ett område som vi har berört många gånger under våra studier. I våra 

personliga bibliotek har vi ett antal böcker som rör området, det är dessutom ett fördelaktigt 

sätt att skapa en grund för djupare analys av andra väsentliga delar av texten. Den kritiska 

diskursanalysen har vi valt att använda eftersom det var den typen av diskursanalys om passar 

bäst till att undersöka textens verbala kommentarer. Den metodbok som vi har använt beskriver 

dock en kritisk diskursanalys av en text i nyhetsgenren, men skall utan problem gå att tillämpa 

på andra typer av genrer. 

4.4 Metodproblem 

I studien har vi totalt sett undersökt åtta stycken matcher, fyra stycken från varje mästerskap. 

Men faktum är att det svenska landslaget spelade sex stycken matcher under VM-slutspelet 

1974. Sveriges första match mot Bulgarien som slutade 0-0 och Sveriges förlust med 1-0 mot 

Polen finns inte bevarat i Statens ljud- och bildarkiv.  Vi har tillskansat oss lika många matcher 

från båda mästerskapen, men vi har dock inte fått tag i allt material från VM-1974. Att vi inte 

har alla matcherna från 1974 ser vi inte som något större problem då vi anser att vi har fått tag i 

tillräckligt med material för att undvika att empirins validitet skadas. 

I vårt material har vi även haft tillgång till studioreportage innan, under och eftermatcherna från 

2006. Vi har dock inte kunnat inkludera materialet i vår studie eftersom vi endast lyckats få tag 

på matchbilder från mästerskapet 1974. 

En annan faktor som kan inverka på empirins validitet är att under VM 2006 så var det två 

stycken bolag som delade på sändningsrättigheterna. 1974 så var Sveriges television det enda 

bolaget på den svenska marknaden och sände därmed alla svenska matcher under VM-slutspelet 

1974. I och med TV4as intåg på den svenska public service marknaden i början på 90-talet så 

hade det skapats en konkurrenssituation. TV4 vill också vara med och dela på tittarna när dags 
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för fotbolls-VM, Sveriges matcher sågs av mellan 25-35 procent28 av befolkningen under VM-

2006. Faktumet att det 2006 förekom två kanaler istället för en skall inte ha speciellt stor 

inverkan på studien då den i stort sett bara rör matchsituationer, något som inte förändra 

märkbart beroende på vilket TV-bolag som sänder matchen. 

4.5 Hermeneutik 

Om man gör en direkt översättning av begreppet hermeneutik så betyder det ”tolkningslära”. 

Dock så krävs det en längre förklaring för att ytterligare förklara begreppet samt hur det ställs i 

relation till denna studie.  

Hermeneutikens övergripande mening är att förklara vad det innebär att förstå något eller hur 

man i en studie kommer fram till något som kan definieras som mening som även är en 

kunskap. En text kan innehålla många olika betydelser beroende på hur man närmar sig texten 

och hur man väljer att se den. Betydelser av verbala kommentarer och visuella bilder kan 

uppfattas olika beroende på vilken kultur de förekommer. Tiden är ett annat fenomen som 

påverkar betydelsen av innehållet i t.ex. en text. Beroende på om texten visas 1974 eller 1994 

kommer troligtvis texten uppfattas på olika sätt av de av de olika mottagarna. Hur man då läser 

texten är då en process där texten får en mening i mötet mellan textens element och läsaren 

erfarenheter, tidigare kunskaper, åsikter, attityder etc. det finns alltid vissa förväntningar hos 

läsaren innan han/hon tar sig an en ny text i en känd genre29 

Studier inom hermeneutik får ses som väldigt fria i valet av problemställningar eftersom 

hermeneutiken besitter andra kriterium för vad som anses giltigt och inom ramarna för 

begreppet sanning. En universell objektiv förståelse får anses som nästan omöjlig eftersom det 

man undersöker alltid objekt som ingår i sociala, historiska och kulturella sammanhang. Vad 

som anses sant eller giltigt förs fram genom dialoger som även innefattar de moraliska och 

värdemässiga förutsättningarna kring förståelse av de fenomen som undersöks.30 

För att då sammanfatta det hela så handlar hermeneutik om att visa vad som visar sig i empirin 

vad som är innebörden med det. I hermeneutiken söker man inte efter absolut sanning, 

eftersom en sådan helt enkelt inte finns. Sanning skapas genom vetenskaplig dialog. Inom 

vetenskapsteorin handlar hermeneutiken om att skapa metoder för tolkning och förståelse, men 

även beskrivning av förståelsen. Texter skapade av människor är betydelsefulla fenomen som 

                                                        
28 mms.se (HotTop) 
29 Gripsrud, Sid. 172-173 
30 Gripsrud, Sid. 189 



  23 

bör undersökas. Även den tid som texten producerades i är viktigt. När man studerar en text 

måste man ha en förståelse för kontext och den tid som texten producerades i för att 

vetenskapligt kunna undersöka texten.  

Utifrån de metoder som hermeneutiken ställer upp får vår studie ses som vetenskapligt objektiv 

då den avser att undersöka enbart mästerskapsmatcher från två mästerskap med fokus på det 

svenska landslaget. Det går att skapa mycket mening ur den text vi har valt, men vi har valt att 

begränsa oss till vissa metoder samt se närma oss vårt empiriska material med tydliga 

perspektiv. Vi delar upp det vetenskapliga materialet i olika segment och situationer som vi 

anser vara talande för texten samt att det skapar bättre möjligheter att använda oss av våra 

metodologiska och teoretiska verktyg. Till sist anser vi att de uppdelningar vi gör och den 

hermeneutiska prägel som studien har öppnar för oss att generalisera kring vår studie.    
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5. Bakgrund 

5.1 Bakgrund VM 1974 

Inför VM-slutspelet i Västtyskland 1974 finns det inte speciellt höga förväntningar på det 

svenska fotbollslandslaget. I VM-slutspelet i Mexiko fyra år tidigare hade det svenska laget 

misslyckats med att ta sig vidare från gruppspelet. De svenska medierna påstår att det svenska 

laget skall vara mycket nöjt om man tar sig vidare till det andra gruppspelet. Förväntningarna är 

lite dämpade efter att Sverige har kommit ifrån mycket tufft kvalspel där man säkrade 

avancemanget till VM-slutspelet efter bland den omtalade grusmatchen mot Malta som slutade 

1-1, Sverige lyckades sedermera säkra en plats i slutspelet genom ett omspel mot Österrike. 

Trots att Sverige kommer från ett misslyckat VM-slutspel och ett svårt kval så är de rankade 

som tvåa i Europa, den höga rankingen hjälper dock inte i seedningen till slutspelslottningen där 

Sverige placeras i den lägsta seedningsgruppen tillsammans med de svaga fotbollsnationerna 

Zaire och Haiti. 

I de svenska medierna talas det mycket om den då 22-åriga anfallsspelaren Ralf Edström som 

den nya stora stjärnan i landslaget. Han har året innan VM blivit proffs i Holländska PSV 

Eindhoven och anses vara en spektakulär och unik svensk spelare. Hans unika förmåga ligger i 

det sätt som han behärskar huvudspelet på. Bra huvudspel ansågs 1974 vara en förmåga som 

nästan enbart engelsmännen kunde bemästra på bästa sätt. Ralf Edström utgör ena hälften i den 

svenska anfallsduon, den andra hälften utgörs av med Kaiserslauternproffset Roland 

Sandberg.31 Om tittar lite närmare på Sveriges trupp så är det en av de trupper under fotbolls-

VM 1974 som innehåller flest utlandsproffs. Sverige representeras av sex stycken spelare som 

spelar i andra europeiska ligor än den svenska. 1974 är det inte så vanligt att spelare söker sig till 

andra ligor det vanligaste var att man då spelade i klubbfotboll i det land där man var född. En 

anledning till att de flesta spelarna spelade i sin hemmaliga var att klubblagen bara fick ha ett 

begränsat antal utländska spelare i sina trupper.  

Den svenska truppen består av en mix av äldre etablerade spelare och yngre spelare, någonting 

som svenska medier bedömer som ett ”hungrigt lag”. Trots att Sverige har proffs i sin trupp så 

menar Förbundskaptenen Georg ”Åby” Ericson att det inte är individuella spelare som kommer 

bli avgörande för om Sverige går långt i turneringen. Ericson menar bestämt att det är det 

svenska kollektivet som kommer att ha den största inverkan på Sveriges resultat i turneringen. 

Många spelare i landslagstruppen spelar i Åtvidabergs FF, därav talas det av en speciell 

                                                        
31 Sporten idag: 1973-74, Semic förlag, Sid. 26 
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”Åtvidabergskänsla” som skall ge uttryck för en speciell lagkänsla och god sammanhållning som 

kommer att smitta av sig på de andra spelarna i laget och skall förhoppningsvis ge en ihållande 

positiv känsla i truppen genom hela turneringen.32 De största profilerna i den svenska truppen 

är tidigare nämnda Ralf Edström och Roland Sandberg, dock förväntas även målvakten Ronnie 

Hellström bära ett tungt lass i det svenska laget. 

VM-slutspelet i Västtyskland 1974 hade en något annorlunda utformning än dagens stora 

fotbollsturneringar. I VM 1974 tilläts endast 16 lag att kvala in. Nio av dessa lag kom från 

Europa, fyra kom från Sydamerika, Centralamerika, Afrika och Oceanien hade ett lag vardera 

som medverkade i turneringen. Lagen lottades efter kvalet in i fyra stycken grupper där alla 

lagen inom grupperna mötte varandra. De två bästa lagen i varje grupp gick vidare till ett andra 

gruppspel. De åtta lagen som gått vidare från det första gruppspelet delades upp i två stycken 

grupper där återigen alla lagen i de två grupperna spelade mot varandra inbördes. Lagen som 

sedermera slutade tvåa i sin grupp kom att mötas i en match om tredjeplatsen i turneringen och 

de två lag som segrade i sina respektive grupper kom att mötas i finalen. 

Sverige lottas i samma grupp som Bulgarien, Holland och Uruguay. Första matchen mot 

Bulgarien slutar 0-0, matchen rapporteras att ha varit händelsefattig och Sverige skapar inte 

speciellt mycket målchanser. I den andra matchen möter man Holland som anses vara en av 

favoriterna i turneringen och har den vindsnabbe och otroligt tekniske Johan Cruyff med i laget. 

Även matchen mot Holländarna slutar mållöst. Holland dominerar matchen men Sverige lyckas 

dock spela till sig ett fåtal klara lägen, det svenska laget är otroligt ineffektivt när det kommer till 

målproduktionen. Men i den sista den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay så vänder det. Mot 

Uruguay kan Sverige klara sig vidare genom ett oavgjort resultat förutsatt att Holland slår 

Bulgarien i sin sista match. Sverige dominerar under stora delar av matchen och vinner matchen 

med 3-0 genom två mål av Ralf Edström och ett av Roland Sandberg, Sverige är därmed klara 

för det andra gruppspelet. I fortsättningsrundan ställs Sverige mot Polen, Västtyskland och 

Jugoslavien. I den första matchen mot Polen gör svenskarna en av sina bättre matcher på 

mycket länge. Sverige förlorar dock med 0-1 efter att Staffan Tapper skrivit in sig i 

historieböckerna genom att missa en straff. I mötet med Västtyskland gäller vinna eller 

försvinna för Sverige som återigen gör en mycket bra insats. Man tar ledningen i första halvlek 

genom en praktvolley av Ralf Edström men Västtyskland vänder i andra halvlek till seger med 

4-2 och Sverige är borta från möjlighet till avancemang till både bronsmatch och final. Sista 

matchen mot Jugoslavien handlar nu om vilket lag som skall komma trea respektive fyra i 

                                                        
32 Sporten Idag: 1973-74, Semic förlag, Sid. 112 
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gruppen. Sverige lyckas till sist vinna den något avslagna matchen med 2-1 och slutar därmed 

femma i turneringen. 

Efter turneringen är man ändå generellt sett nöjda över resultatet. Man lyckades ta sig vidare i 

en VM-turnering med många otroligt bra lag. Laget infriade de förväntningar som fanns på dem 

genom att ta sig vidare och spela bra mot större nationer. Det enda som får ses som ett bakslag 

är den tuffa förlusten mot Polen där många hävdar att Sverige förtjänade att vinna. Det svenska 

resultatet i VM-turneringen 1974 värderas ungefär lika högt som det svenska bronset i VM 

1950.33 Polen slutar trea i fotbolls-VM 1974 efter att ha vunnit mot Brasilien i matchen om 

bronset. Västtyskland vinner till slut turneringen genom att slå Holland med 2-1 i en spännande 

final. Att inte vinna VM-finalen 1974 ses fortfarande som ett stort misslyckande i Holland. Den 

generation som spelade till sig silvret anses fortfarande vara ett utav de bästa landslagen som 

någonsin spelat i en VM-turnering. 

                                                        
33 Sporten idag: 1974-75, Semic förlag, Sid. 102 
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5.2 Bakgrund VM 2006 
 

Sedan VM 1994 har varje ny VM-turnering växt i sina proportioner jämfört med den 

föregående. VM 2006 i Tyskland var inget undantag. Bland annat sändes det 73 000 timmar i 

olika tevekanaler runt om i världen från mästerskapet, en ökning med 76 % jämfört med VM 

2002. Även antalet tevestationer som sände från VM hade ökat, 2002 var det 144 tevestationer 

som sände från VM jämfört med 376 tevestationer år 2006. Cirka 608 miljoner människor såg 

finalen mellan Frankrike och Italien, ungefär 10 % av jordens totala befolkning3435.  

Förväntningarna på det svenska landslaget var inför turneringen väldigt stora. Sverige hade haft 

otur i de två senaste mästerskapen, Anders Svenssons stolpträff mot Senegal i åttondelsfinalen 

VM 2002 och de otaliga ramträffarna mot Holland i EM 2004, och många experter menade att 

det nu var Sveriges tur att gå långt i turneringen. Gruppspelslottningen hade varit gynnsam mot 

Sverige då man hamnat i samma grupp som England, Paraguay och Trinidad & Tobago. De 

flesta experter ansåg att Sveriges chanser att gå vidare ur gruppen låg i att besegra Trinidad & 

Tobago i den första matchen och sedan Paraguay i den andra. Då skulle avancemanget redan 

vara klart inför den sista gruppspelsmatchen mot England och den matchen skulle därmed 

Sverige inte vara tvungna att vinna. Att Sverige inte heller förlorat mot England sedan 1968 var 

något som medierna valde att föra fram inför den sista matchen36. 

Inför VM-turneringen talade de flesta svenska medierna om Sveriges tre ”Super-Swedes”, 

Sveriges tre världsstjärnor. Dessa världsstjärnor var Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg och 

Zlatan Ibrahimovic och för att Sverige skulle lyckas väl i turneringen så var stjärnorna tvungna 

att prestera. Stjärnstatusen för två av spelarna hade förstärkts innan turneringen. Både Henrik 

Larsson och Fredrik Ljungberg hade varit planens bästa spelare i Champions League-finalen 

mellan FC Barcelona och Arsenal FC, Henrik Larsson avgjorde matchen med två 

framspelningar till Barcelonas bägge mål och Ljungberg var det förlorande lagets bästa spelare. 

För den tredje världsstjärnan hade det varit tyngre då han inte hade varit i form under hela 

säsongen och egentligen inte skulle kallas för världsstjärna. Men detta till trots fanns det 

förhoppningar om att Zlatan Ibrahimovic skulle komma i form lagom till VM37. 

VM-turneringen började dock inte som planerat för Sverige. Redan före den första 

gruppspelsmatchen skadade sig målvakten Andreas Isaksson på en träning och kunde inte 

                                                        
34 http://en.wikipedia.org/wiki/2006_FIFA_World_Cup_Final 
35 http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/results/matches/match=97410064/report.html 
36 http://www.sr.se/cgi-bin/Radiosporten/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&programid=2404&Artikel=701900 
37 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotbollsbladet/landslagsfotboll/vm2006/article385065.ab 
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medverka i den första matchen utan fick ersättas av den orutinerade Rami Shaaban. Detta oflyt 

fortsatte sedan även i matchen, första gruppspelsmatchen mot Trinidad & Tobago, där Sverige 

skapade flertalet möjligheter men inte lyckades göra mål. Trinidad & Tobago hade bara ett skott 

på mål i hela matchen och fick även en spelare utvisad i inledningen av den andra halvleken. 

Detta till trots så lyckades Sverige inte göra mål. Den bästa möjligheten i matchen hade Marcus 

Allbäck när han kom fri mot Trinidads målvakt men Allbäcks skott träffade målvakten istället 

för att gå in i målet38. Den andra gruppspelsmatchen mot Paraguay hade en liknande matchbild 

som den första. Sverige pressade på sin motståndare och skapade flera chanser utan att lyckas 

göra mål. Paraguay var dock ett bättre lag än Trinidad & Tobago och skapade ett fåtal 

målchanser utan att göra mål. I matchens sista minuter så lyckades Sverige likväl ta ledningen 

genom ett nickmål av Fredrik Ljungberg, en ledning som Sverige höll matchen ut och tog 

därmed sin första seger i turneringen. Segern var viktig för Sveriges chanser till avancemang 

från gruppspelet samtidigt som den var viktig för de cirka 50 000 svenska supportrar som fanns 

på plats för att se matchen på Olympiastadion i Berlin. Denna seger skulle senare visa sig vara 

grunden för Sveriges avancemang i VM39. 

Den sista gruppspelsmatchen spelade alltså Sverige mot England. Sverige hade som sagt inte 

förlorat mot ett engelskt fotbollslandslag sedan 1968 och ansågs ha goda chanser inför matchen. 

Matchen hade två stycken olika faser. I den första fasen, i princip hela den första halvleken, så 

var matchen väldigt jämn. Bägge lagen skapade likvärdiga målchanser men det var England som 

tog ledningen genom ett volleyskott av Joe Cole i slutet av första halvleken. Matchbilden skulle 

dock förändras när matchen gick in i sin andra fas, i princip hela den andra halvleken. I den 

andra halvleken så tog Sverige över matchen och skapade återigen ett flertal målchanser utan att 

göra så många mål. Kvitteringen kom genom Marcus Allbäck i början av halvleken, efter detta 

så hade Sverige flera hörnor som borde resulterat i mål. I slutet av matchen gav Steven Gerrard 

England ledningen igen innan Henrik Larsson kunde kvittera i slutminuterna. Resultatet innebar 

att Sverige kom tvåa i sin grupp och därmed fick möta Tyskland i åttondelsfinal40. 

Åttondelsfinalen mellan Sverige och Tyskland dominerades av hemmalaget. Tyskland gjorde 

snabbt två mål i början av den första halvleken och kunde därefter kontrollera matchen. Sverige 

fick även Teddy Lucic utvisad i slutet av den första halvleken och blev därmed inte ett reellt hot 

mot Tyskland. Sverige fick dock möjlighet att komma tillbaka in i matchen genom en straff i 

början av den andra halvleken, Henrik Larsson missade dessvärre denna straff. Därmed var 

                                                        
38 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotbollsbladet/landslagsfotboll/vm2006/article385065.ab 
39 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=50913&a=610262 
40 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=50913&a=612444 
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Sverige utslaget ur turneringen medan Tyskland fortsatte vidare och slutade till slut på plats 

nummer tre i mästerskapet41. 

 

                                                        
41 https://medlem.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?showResults622679=true&a=614676&d=50913 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6. Resultat & analys 

6.1 Kommentatorerna och spelet 

När vi nu går in på den del av studien som avser att undersöka vår empiri och vad vi kan 

utvinna ur resultatet i form av en analys. Resultat och analysdelen kommer att ta upp 

kommentatorsdiskursen och den semiotiska bildanalysen. I slutet av denna del kommer vi även 

sätta in en sammanfattande analys där vi presenterar det vi kommit fram till i en mer 

komprimerad form. 

6.2 Kommentatorsdiskursen 

Redovisningen av resultatet och analysen när det gäller kommentatorsdiskursen kommer att 

inledas med en översiktlig analys av hur diskursen är uppbyggd. Vi avser även att peka på 

övergripande skillnader i diskursen sett till de två mästerskapen. Resultatet och analysen 

kommer sedan gå in mer på att bryta ner de matcherna i vårt empiriska material i viktiga och 

matchavgörande situationer och undersöka dessa närmare med hjälp av de teoretiska verktyg 

som vi tidigare har presenterat. 

På den kartläggning som vi har gjort så har vi tittat lite extra på slutminuterna av fyra stycken 

matcher. Dessa matcher innefattar Sveriges matcher mor Holland och Växttyskland från VM 

1974 och matcherna mot Trinidad & Tobago samt Paraguay från VM 2006. Vi har gett oss in 

på att räkna orden som uttalas under dessa matchsekvenser och har kommit fram till att antalet 

ord skiftar ganska mycket. Innan vi börjar presentera dessa så kan det nämnas att man under 

mästerskapet 2006 använder sig av expertkommentatorer, något som inte brukades 1974. På 

grund av detta så har vi valt att närma oss matcherna på ett något annorlunda sätt beroende på 

vilket kommentatorskonstellation som används.  

Bengt Grive är kommentator i båda matcherna som vi tittat närmare på ifrån 1974. Under 

matchens sista tio minuter mot Holland använder sig Grive av drygt 700 ord42 och under 

matchen mot Västtyskland använder han sig av drygt 500 stycken ord43. Om man relaterar de 

två matcherna mot varandra efter hur pass viktiga de var för utgången av turneringen så får vi 

säga att matchen mot Västtyskland får ses som otroligt mycket viktigare, Sverige måste 

nämligen vinna för att ha chans på att spela om medaljer i mästerskapet. Dock så får matchen 

ses som mer eller mindre avgjord redan när vi börjar följa kommentatorsspåret med tio minuter 

kvar. Sverige ligger då under med 3-2 och måste göra 2 mål i matchen slutskede för att vända 
                                                        
42 704 stycken för att vara exakt. 
43 514 stycken. 
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mot hemmanationen. Även om Sverige gör en av sina bättre matcher så blir man mer eller 

mindre utspelade av det Västtyska laget. Matchen mot Holland får ses som mer eller mindre 

betydelselös. Men om man tittar närmare på matchbilderna från hela matchen och då även de 

sista tio minuterna så är det ganska tydligt hur spelet böljar fram och tillbaka. Matchen 

innehåller ganska många situationer och i slutskedet är Sverige med i matchen på ett helt annat 

sätt än i matchen mot Västtyskland. Något annat som bör tas i relation är att det Holländska 

landslaget ansågs av många vara det bästa laget som ställde upp i turneringen, ett oavgjort 

resultat får därmed ses som ett bra resultat för det svenska landslaget. 

Under mästerskapet 2006 så sände Sveriges match mot Paraguay av Tv4 och matchen mot 

Trinidad & Tobago sändes i SVT. De båda kanalerna använder sina egna kontrakterade 

kommentatorer, så konstellationerna blev som så att Robert Perlskog kommenterar matchen 

mot Paraguay med Jens Fjellström som expertkommentator. Matchen mot Trinidad & Tobago 

kommenteras av Chris Härenstam med den före detta landslagsmannen Glenn Strömberg som 

expertkommentator. Av dessa två matcher får matchen mot Paraguay ses som den viktigaste. 

Den hade länge uttalats som en måstematch för Sverige och en vinst mot sydamerikanerna har 

nu blivit än viktigare eftersom Sverige bara fick 0-0 i öppningsmatchen mot Trinidad & 

Tobago. I matchen mot Paraguay använder sig kommentatorsparet Perlskog och Fjällström av 

drygt 1100 ord.44 Perlskog står för cirka 75045 av dessa medans Fjällström står för drygt 36046 

stycken. Om man då jämför detta med matchen mot Trinidad & Tobago där 

kommentatorsparet använder sig av cirka 65047 ord. Av dessa står Härenstam för drygt 42048 

stycken medans Strömberg använder sig av drygt 22049 ord under matchen sista tio minuter. I 

båda matcherna får Sverige ses som det spelförande laget. I matchen mot Trinidad och Tobago 

har Sverige redan haft några bra lägen att göra mål i matchen, men under matchen sista tio 

minuter skapar man inte speciellt mycket trots ett stort spelövertag. Mellan Sverige och 

Paraguay måste i stort sett båda lagen vinna matchen för att ha chans på avancemang, något 

som skapar ytterligare ett moment av spänning. Sverige styr spelet och har under den andra 

halvleken varit nära att spräcka Paraguays nolla vid ett flertal tillfällen. Detta mönster fortsätter 

även under matchens avslutning och toppas med det svenska målet av Fredrik Ljungberg i 

matchens 89:e minut.  

                                                        
44 1115 stycken. 
45 749 stycken. 
46 366 stycken. 
47 647 stycken. 
48 422 stycken. 
49 225 stycken. 
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Det höga tempot i matchen slutskede i Sveriges match mot Paraguay får ses som den största 

anledningen till att kommentatorerna är så aktiva i sitt refererande. Slutskedet av matchen mot 

Trinidad & Tobago är ganska händelsefattigt och har ett ganska lågt tempo, något som säkert 

påverkar kommentatorerna. Glenn Strömberg är även ganska fåordig under matchen då han 

utöver sin sammanfattande analys i matchen slutskede inte säger speciellt mycket under 

matchens sista tio minuter. Även under matcherna från VM 1974 får vi se det som att Bengt 

Grive påverkas av tempot och händelserna på planen när det kommer till hur aktiv han är under 

den undersökta perioden av matchen.  

Vi kan med den undersökningen av kommentatorernas aktivitet under de bestämda 

tidpunkterna se ett mönster i att kommentatorerna påverkas av det som händer på planen och 

rycks med i spelets olika temposkiftningar. Förekomsten av matchavgörande situationer, såsom 

mål, målchanser, fasta situationer etc. ses även det som en faktor till kommentatorernas ökade 

eller minskade aktivitet.  

Vi skall i nästa steg titta vidare på kommentatorsdiskursen. Kommentatorsdiskursen får ses som 

en stor del av TV-fotbollsgenren. Att kommentatorernas diskurs så tydligt följer matchen och 

matchsituationer gör bygger en god grund för vidare analys av matchsituationer.  

6.3 Kritisk diskursanalys 

Till vår studie har vi valt att se närmare på vissa väsentliga situationer i matchen. De situationer 

vi har valt att titta närmare på är; frisparkar, hörnor, målchanser, mål, sammanfattning av 

matchen. Målet med att undersöka dessa situationer är att jämföra vilka likheter och skillnader 

som finns i refererandet sett till de olika turneringarna. Alla de situationer som vi tittar närmare 

på i resultatet får ses som unika. Situationerna vi presenterar får ses som exempel på 

uppbyggnaden av texten. Målet blir sedermera att kunna generalisera bland de olika 

situationerna och genom detta skapa universala situationer som kan brytas ner och analyseras. 

6.3.1 Frisparkar 
Frisparkar i närheten av straffområdet har länge varit ett viktigt element av fotbollen. Frisparken 

skapar möjlighet för skytten eller inläggaren att koncentrera sig under en längre stund innan 

han/hon slår till bollen. Det egna laget får även en möjlighet att flytta upp så många spelare 

man kan eller vågar för att på detta sätt skapa fler alternativ för spelaren som skall lägga 

frisparken. Men samtidigt så får även det försvarande laget en god chans att mobilisera sina 

styrkor för att försvara sig på bästa sätt. Frisparkar är något som det tränas och diskuteras 

otroligt mycket i den moderna fotbollen.  
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Ungefär tio minuter in i VM-matchen mot 1974 springer Ralf Edström ut mot långsidan i 

närheten av straffområdet, ställningen är fortfarande 0-0. I ryggen har han försvararen Pablo 

Forlán som enligt domaren är allt för hårdhänt, Sverige tilldelas en frispark. Bosse Larsson 

lägger upp bollen för att ta frisparken. Bengt Grive kommenterar: 

”Knuff i ryggen och svensk frispark, Bosse Larsson. Det var Forlán, fyran som ruffade. Bosse 

Larsson, inte fullt så bra mot Holland på mittfältet. Han var väl ganska ovan att spela längst bak 

flera matcher. Har börjat bra hittills”50 

Bosse Larsson tänker inte speciellt länge innan han slår iväg bollen mot den bortre delen av 

straffområdet. En Uruguayansk försvarare är först på bollen men misslyckas med rensningen, 

bollen studsar ut i mitten av straffområdet där Ove Grahn är först på den och skjuter då ett 

direktskott vid målvaktens vänstra stolpe, målvakten räddar. Bengt Grive igen: 

”Där då! Grahn! Oh, ett jätteskott, kanonskott. Men Mazurkiewicz står i målet och dessutom 

hade han turen att få bollen nästan mitt på sig. Efter tio minuter. Bra Grahn.”51 

Efter frisparken visas det en repris från en vinkel bakom målet, men under denna väljer Grive 

att inte säga någonting. 

Drygt 20 minuter in i Sveriges Match mot England i VM 2006 får man en frispark i liknande 

läge som beskrevs i exemplet från 1974. Mattias Jonson tar sig upp på Sveriges högerkant där 

hans inlägg träffar handen på Ashley Cole och domaren dömer en frispark som skall tas av Kim 

Källström. Staffan Lindeborg kommenterar: 

”En bra frispark, som Källström ska slå. Kommunikation i straffområdet mellan Allbäck och 

Henke. Teddy Lucic vid den första stolpen, går och ställer sig framför Beckham. Blir lite 

fasthållning där, precis bakom de två spelarna som Robinson ställt i muren. Källström”52 

Källström stegar fram och lägger en frispark som går förbi alla i straffområdet och över 

kortlinjen. Båda kommentatorerna är tysta under frisparkens händelseförlopp. Glenn Strömberg 

sammanfattar situationen:  

”Nä, jag tycker inte han ska försöka. Det här var inget skott, det var ett ganska hårt inlägg vilket 

var rätt idé om du skall slå inlägg, men det är nästan så jag föredrar ett skott mot mål där och så 

får de jaga fram, eventuellt få en fot på den, du kan få en engelsk fot på den och det blir 

                                                        
50 Bengt Grive, Sverige – Uruguay, SVT, 23 juni 1974. 
51 Ibid 
52 Staffan Lindeborg, Sverige – England, SVT, 20 juni 2006. 
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självmål. I det läget är det svårt. Svårt att få ner bollen när man slår så hårt. Och det är svårt 

även för de svenska spelarna att få huvudet på den. Ner med den lågt, sikta på mål och se om 

det händer något.”53 

Om man först ser till skillnader i hur kommentatorerna reagerar innan frisparken slagits. 1974 

tvingas Grive med att fylla ut tiden fram till att frisparken skall läggas med lite utfyllande 

meningar om att Bosse Larssons turnering och att han spelar i en för han ovan position. 2006 är 

kommentatorerna mer inriktade på vad som händer i straffområdet och vilka som är där. Det är 

i straffområdet som bollen senare kommer att hamna och det är där man då lägger fokus innan 

frisparken slås. Själva frisparksituationerna går alltid fort och det finns då inte mycket tid till 

reaktion. Sekvensen från Uruguaymatchen leder faktiskt fram till en målchans, medans 

Källström slår sin frispark upp på läktaren i matchen mot England. Hur som helst så verkar det 

finnas lite tid till reaktion hos kommentatorerna under turneringarna 74 och 06 när det gäller 

direktrapportering från frisparkssituationer. Efter att friskparkssekvensen är över görs det i båda 

fallen en sammanfattning. I exemplet från 74 är sammanfattningen mer inriktad på huruvida 

spelaren har gjort det hela bra eller dåligt. Ingen större genomgång på hur han hade kunnat göra 

det bättre. I klippet från 06 fastställer Strömberg tydligt vad Kim Källström gör fel samt 

utlägger noggrant för hur han hade kunnat gå till väga för att kunna få ut så mycket som möjligt 

av situationen.    

6.3.2 Hörnor 
Bland de fasta situationerna får hörnsparken ses som ganska lågt rankad när det handlar om 

målfarlighet. Men för att den förekommer frekvent i matcherna så tränas det ganska så mycket 

på hörnsituationer i dagens fotboll. Här gäller ungefär samma kriterier med en längre 

föreberedelse som vi tidigare har förklarat i avsnittet om frisparkar. 

Efter ungefär en kvart av Sveriges match mot Jugoslavien i VM 1974 tar sig Roland Sandberg 

runt på vänsterkanten och får till ett inlägg. Inlägget nickas bort av en Jugoslavisk försvarare 

och Sverige skaffar sig en hörna. Fredrik Belfrage kommenterar: 

”Och ny svensk hörna. Och nu har vi inte Bosse Larsson på den där kanten eftersom Bosse 

Larsson fortfarande känner av sin skada. Utan Conny Torstensson får slå de svenska hörnorna 

från båda hållen idag.”54 

                                                        
53 Glenn Strömberg, Sverige – England, SVT, 20 juni 2006 
54 Fredrik Belfrage, Sverige – Jugoslavien, SVT, 3 juli 1974 
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Conny Torstensson slår en hög boll mot bortre delen av straffområdet, bollen tas bort av 

Jugoslaviska försvaret. Belfrage kommenterar hörnan:  

”Hög och fin! Maric boxar, inga svenskar där.”55 

Det blir ingen direkt uppföljning av hörnsituationen utan Belfrage fortsätter att kommentera det 

som händer på planen. 

I den 27 minuten i matchen mot Paraguay 2006 tar sig Christian Wilhelmsson runt på 

högerkanten, han slår ett inlägg som täcks ut till hörna av en Paraguayansk försvarare. Robert 

Perlskog kommenterar: 

”Källström med den där magiska vänsterfoten som fixade SM-guld är Djurgården och 

proffskontrakt i Rennes och numera i toppklubben Lyon.”56 

Källström lägger upp bollen, tittar upp en stund och slår in bollen i straffområdet. Hörnan blir 

resultatlös efter att ha nickats över av svenska spelare. Robert Perlskog fortsätter kommentera 

med hjälp av Jens Fjällström.: 

”Här kommer hörnan, och den nickas över”57 

”Men de här hörnorna känns farliga hela tiden och Paraguay backar ner med samtliga elva 

spelare runt egen målvakt och då står svenska landslaget kvar med tre spelare ganska långt 

tillbaka och jag tycker vi ska kliva fram ännu mer i de lägena för att bita fast bollen riktigt 

ordentligt.”58 

Kommentatorn 1974 är mer fokuserad på varför inte Bosse Larsson slår hörnorna under den 

matchen, detta förklarar då varför Conny Torstensson slår hörnorna för dagen. Vid 

hörnsituationen från Paraguay-matchen läggs mycket tid på att på något sätt introducera Kim 

Källström. Vid båda tillfällena lägger inte kommentatorerna något utrymme på att analysera hur 

den kommande hörnsituationen kan komma att arta sig. Under själva situationen har 

kommentatorerna mycket ont om tid att reagera och uttala sig om situationen. Men frågan är 

vart Belfrage hittar substansen i sin kommentar ”hög och fin”. När det gäller uppföljningen av 

de olika hörnsituationerna så verkar den vara obefintlig 1974 men 2006 gör Fjällström en väldig 

utförlig uppföljning av hörnsituationen. Anledningen till att det inte förekommer speciellt 

                                                        
55 Ibid 
56 Robert Perskog, Sverige – Paraguay, Tv4, 15 juni 2006. 
57 Ibid 
58 Jens Fjällström, Sverige – Paraguay, Tv4, 15 juni 2006 
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mycket analyser av vad som kan komma att hända på hörnan beror troligtvis på att hörnor är 

situationer som alla är otroligt vana vid och tränar mycket på. Den faktorn att en hörnspark inte 

kan utföras på så speciellt många sätt kan även spela in på frånvaron av spekulationer. 

6.3.3 Målchanser 
Målchanser är ett oerhört viktigt moment i en fotbollsmatch och därför även i TV-genren, ofta 

sätts underhållningsvärdet på en match efter hur många klara målchanser lagen har skapat. Det 

finns en bred spridning på arten av de olika situationer som kan klassas som målchans men vi 

väljer att inrikta oss på klara målchanser. Med klara målchanser menar vi sådana som egentligen 

borde resultera i mål, men på något sätt blir inte utfallet sådant. 

Cirka Femton minuter in i matchen mot Holland i VM 1974 så har Sverige precis haft ett 

mycket bra tillfälle att ta ledningen i matchen. Roland Sandberg har tagit ner Bosse Larssons 

frispark och skjutit på volley, men skottet räddas av den Holländske målvakten. Precis efter 

denna situation spelas bollen ut till höger där Inge Eiderstedt kommer helt fri mot målvakten. 

Eiderstedt avslutar direkt och lägger bollen utanför målvaktens högra stolpe. Bengt Grive 

kommenterar: 

”Eiderstedt! Nej! Två chanser, det vill säga att Sandbergs chans för 17 sekunders sedan var 

vassare än de tre som jag har noterat som Holland haft. Fyra har jag noterat. Också Inge 

Eiderstedt också, det var en illa sned träff han fick på bollen där. Träffade bara halva bollen.”59 

Under Sveriges match mot Trinidad & Tobago får Markus Allbäck en chans som får ses om 

ungefär lika farlig som Eiderstedts mot Holland 1974. I matchen 80:e minut spelar Kim 

Källström in en boll mot straffområdet som skarvas av Zlatan Ibrahimovic och via Henrik 

Larsson så ställs Allbäck helt fri med målvakten Shaka Hislop i offensivt straffområde. Allbäck 

försöker lägga den över Hislop som redan ligger ner, men i sista stunden får han upp en hand 

och kan avvärja målchansen. Chris Härenstam och Glenn Strömberg kommenterar: 

”Källström, Zlatan, bra! Nu då!?”60 

”Där är den!”61 

”Nej! Vilken möjlighet. Han är ju fantastisk i målet Shaka Hislop.”62 
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60 Chris Härenstam, Trinidad & Tobago – Sverige, SVT, 10 juni 2006. 
61 Glenn Strömberg, Trinidad & Tobago – Sverige, SVT, 10 juni 2006. 
62 Chris Härenstam 
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”Ser det här igen, just avslutet som han får här Allbäck, han vill alltså få den över målvakten 

men tar den med utsidan. Och det är alltså svårare då att få upp den, kanske hade varit bättre att 

när han kommer förbi till vänster att sätta de med insidan av foten och få upp bollen över 

målvakten. Men i och för sig, du har inte tid att tänka så mycket där, du måste slå till. Och nu är 

det fjärde målchansen han har haft, får han en till så sätter han den.”63 

I en målsituation under levande spel ges kommentatorerna en större tillfällighet att kunna leva 

sig in i situationen. Och då är reaktionerna ofta av väldigt spontan natur utan och det ligger inga 

större funderingar bakom vad som sägs. Uppbyggnaden till vad som händer i själva 

chanssituationen är i stort sett omöjlig att förutspå efter som situationerna ofta uppkommer och 

avgörs oerhört snabbt. Om man då ser till den analys av situationen som kommentatorerna gör 

efteråt så är kommentatorn 1974 mer inriktad på vad som skytten rent tekniskt sett gjorde fel i 

den situationen. Efter Allbäcks chans mot Trinidad & Tobago i VM 2006 gör Glenn Strömberg 

en lång och utförlig analys. Den analys om Strömberg gör innefattar inte bara hur själva 

situationen gick till utan hur skytten borde ha gått till väga för att han skulle kunna ha gjort mål 

på chansen som uppstod.   

6.3.4 Mål 
Ett annan viktigt sekvens i en fotbollsmatch är naturligtvis mål. Fotboll går ut på att göra mål 

och det i denna studie bör vi undersöka kommentatorerna reaktioner på mål för att få med det 

mest väsentliga i TV-fotbollsgenren. 

Andra halvlek har precis börjat i Sveriges match mot Uruguay som är den sista matchen i det 

första gruppspelet för Sverige i VM 1974. Sverige driver efter avsparken upp bollen på 

högersidan, efter en kombination slås bollen till den bortre delen av straffområdet. Där finns 

Ralf Edström som lägger upp bollen i luften med sin mottagning och skjuter ett skott på volley. 

Bollen går in vid den närmsta stolpen, målvakten är inte ens i närheten av att ta bollen. Bengt 

Grive kommenterar: 

”Kindvall till Sandberg och Kindvall. Och Edström är fri! Och Där sitter den! Efter sju, elva 

sekunder, nej 16 sekunder av andra halvlek. Hela bänken rusar upp och jag tror de slog skallarna 

i taket, för det är väldigt lågt till tak där. Här ser ni Sandbergs fina boll och Kindvall ännu bättre 

långa boll. Och pang! På volley, mellan målvakten och den närmsta stolpen. Och Sverige är i 

ledning. 1-0, första minuten av andra halvlek.”64 
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64 Bengt Grive, Sverige – Uruguay, SVT, 23 juni 1974 
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I Sveriges match mot England i VM 2006 är ställningen 2-1 till England. Det är bara några få 

minuter kvar av matchen när Sverige skaffar sig ett inkast som kastas av Erik Edman. Edman 

kastar hög boll långt in i Englands straffområde. Bollen får studsa över Sol Campbell innan 

Henrik Larsson lyckas komma först på den och kan enkelt styra in bollen i bortre burgaveln. 

Staffan Lindeborg och Glenn Strömberg kommenterar:  

”Men nu är vi inne i slutminuten och får väl spela ytterligare några minuters tilläggstid. Det här 

kan bli farligt! Här kommer kvitteringen, det är Henrik Larsson! Tack och lov! Och det var 

rättvist! Rättvist om än på en tillfällighet.”65 

”Och så tror jag psykologiskt väldigt viktigt för Henke att få göra ett mål här i VM. Det tänder 

honom ännu mer. Han har inte haft så mycket målchanser, borde haft några fler, nu får han en 

och han sätter den.”66 

”Edmans inkast letar sig hela vägen fram. Där var Henke, där var Mellberg. Och här kommer 2-

2-målet. Det blir ingen seger Svennis, mot Sverige. Det blir inte så att du får vinna emot ditt 

hemland.”67 

I båda sekvenserna är det tydligt att både förspelet och själva chansen sker snabbt och i ett högt 

tempo. Kommentatorerna hinner inte säga så mycket om själva situationen när den sker och 

inte heller kunna göra någon mer djupgående analys än att – ”det här kan bli farligt”. Efter 

målet 1974 kan man lägga märke till att Grive tyck vara en aning förvirrad, men lyssnar man på 

matchen kan man lägga märke till att han fortfarande behåller ett lugn i rösten som han har 

under i stort sett hela matcherna. Efter målet lyckas dock inte göra en analys av den situation 

som skett. Allt han gör är att se på reprisen och referera vad som händer. I situationen från 

Englandsmatchen 2006 så saknar egentligen målet betydelse för utgången av turneringen, 

Sverige slutar tvåa i gruppen vare sig de gör mål eller inte. Analysen av situationen går därför 

mer in på vad målet kan betyda för Henrik Larsson och det svenska laget under fortsättningen 

av turneringen och på det psykologiska planet. Kommentatorerna gör ett referat av själva 

målsituationen, men inte någon speciellt djup analys av varför det var mål, vilket troligtvis beror 

på att det var ganska mycket tur inblandat. Man avslutar dock med en kommentar om att Sven-

Göran Eriksson och England inte får vinna mot Sverige ännu en gång. En annan sak man kan 

se och som vi tidigare berört lite är Grives kommentar om att det svenska laget rusar upp från 

bänken. Bänken förekommer inte i bild just då men Grive ser detta ändå. Han befinner sig på 
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plats och kan som kommentator berätta om upplevelser han får som inte går igenom rutan. 

Man kan säga att han utvidgar texten utanför bildmediets ramar. 

6.3.5 Sammanfattning av matchen 
Att sammanfatta det som hänt i matchen under matchen slutminuter är en viktigt och 

välkommet segment i TV-fotbollsgenren. I detta segment får kommentatorerna chansen att 

sammanfatta matchen samt analysera varför det gick som det gick. I den moderna TV-

fotbollsgenren är det oftast expertkommentatorns uppgift att fördjupa sig i matchen och sedan 

redovisa vad han/hon tycker i slutskedet av matchen. 

Mot slutet av Sveriges match Mot Holland i VM 1974 är ställningen 0-0. Sverige kämpar för att 

inte släppa in ett mål mot ett av världens bästa landslag vid den tiden. Med några minuter kvar 

av matchen kommenterar Bengt Grive situationen och sammanfattar samtidigt matchen mycket 

kort: 

”Ja, nu vore det synd om svenskarna, om de måste släppa in en boll till det överlägset bästa 

laget, men svenskarna har kämpat så tappert om jag unnar dom verkligen, en poäng i denna 

matchen också.”68 

Och i matchen slutskede fortsätter han kommentera matchen som helhet: 

”Ove Gran han långa skälkar har gjort mycket nytta in sådan här försvarsmatch med mycket 

defensivt spel. Och det är slut! Sverige har spelat oavgjort, 0-0 mot Holland. Ska jag säga spelat 

oavgjort? Kämpat till sig oavgjort mot ett betydligt bättre lag. Det kan vi ju aldrig komma ifrån 

det. Men grattis Sverige och grattis för denna uppvisning Cruyff och vi ser att han håller 

masken, den store kämpen.” 

I VM-turneringen 2006 åker Sverige ut i åttondelsfinal mot hemmanationen Tyskland. Sverige 

får en mardrömsstart i matchen när Tyskland gör två snabba mål i inledningen, när man senare 

får Teddy Lucic utvisad blir det ännu svårare för Sverige att styra spelet. Robert Perlskog och 

Jens Fjällström sammanfattar matchen: 

”Det var ett försvarsspel som inte riktigt var svenskt i inledningen av matchen. Det känner nog 

många av spelarna att man borde ha kunnat rätta till om man bara hade fått en chans i matchen. 

Nu kom Teddy Lucics utvisning och en man kort och 0-2 underläge, då är det väldigt jobbigt att 
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starta från den utgångspunkten. Och det var egentligen då som matchen startade för Sverige. 

Man kom väldigt fel in i det från start.”69 

”Varför sov vi första tio då?”70 

”Jag tycker tyskarna gjorde det samtidigt väldigt bra. Dom gjorde det smart, man gick inte upp 

med två forwards utan droppade ner med en, förstärkte sitt mittfält, centrerade sitt lag enormt 

mycket. Samtidigt fick de den svenska backlinjen att falla tillbaka och då ägde de en stor del av 

matchen och ytan framför vår backlinje. Och ur den situationen skapade de jättemycket farliga 

lägen. Klose, Podolski, fantastiska första 20 minuterna av matchen framför allt. Och Klose är ju 

en jätte!”71 

I sammanfattningen från 1974 är stor del inriktad på den svenska insatsen och att man har 

kämpat till sig oavgjort. Det talas om ett Sverige som är underlägset det Holländska laget och 

som skall vara mycket glada med ett oavgjort resultat. Och det är just kämparandan som har 

tagit oss dit, inte några taktiska moment som har gjort denna match till en framgång för det 

svenska laget. Grive ger dock lite beröm till stjärnan i det holländska laget, Johan Cruyff. Om 

man ser till sammanfattningen från 2006 kan man tydligt se lång och utfyllande kommentar om 

varför matchen gick som den gick, vilka moment som var avgörande samt vilka spelare som 

varit tongivande i den tyska segern. Redovisningen av de taktiska momenten som var avgörande 

i matchen får ses som utfyllande och genomtänkt. Men kan även se att Perlskog fungerar som 

en slags moderator och ger Fjellström ytterligare utrymme att bygga på sin analys. Perlskog ser 

sitt till sitt intresse att veta mer och förmedlar detta till Fjällström, något som då även den 

svenska TV-publiken får ta del av. 

6.3.6 Avslutande analys 
Under slutfasen av resultat/analysdelen kommer vi att titta tillbaka på den kritiska 

diskursanalysens metoder och relatera detta till vad vi har kommit fram till och peka på 

intressanta förändringar i den analyserade genren. I den avslutande analysen kommer vi att dyka 

lite djupare i de olika situationer vi valt att titta på. Den uppdelning av viktiga situationer som vi 

tittat på är relaterat till teorin på det sätt att det är detta som är textens tematiska struktur. I de 

matchsituationer som vi har analyserat i vår studie kan man se tre olika segment i 

rapporteringen. För det första sker det som vi har valt att kalla för direkt rapportering, alltså 

spelsituationer som kommenteras samtidigt som de händer. Tempot i matcherna är snabbt och 
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kommentatorerna måste kunna reagera snabbt och kunna förmedla det som de ser till TV-

publiken. Expertkommentatorn är ofta tyst under dessa sekvenser. Kommenterande måste ske 

oerhört fort och består därför av det mest väsentliga och är fyllt av ett slarvigt språkbruk då 

kommentatorerna helt enkelt inte hinner säga allt som de vill säga om situationen. Det andra 

som sker är att det sker en form av mellansnack där kommentatorerna kan spekulera kring vad 

som kan hända i situationen, berättar om spelaren som skall slå en frispark eller hörna, berättar 

vad som händer inne i straffområdet t.ex. Den tredje företeelsen som går att urskilja är 

förekomsten av sammanfattning av situationen. Detta görs ofta av expertkommentatorn som 

gör en djupare analys av vad som hände och vad som kan göras bättre. De segment som vi ser i 

de situationer vi tittat på ser vi som det som den kritiska diskursteorin kallar för textens 

schematiska struktur. Alla matchsituationer som vi har tittat närmare på innehåller inte alla de 

tre segment, det beror helt enkelt på situationen. Vid målchanser finns det inte tid till 

spekulationer utan besår enbart av direktrapportering samt en sammanfattande uppföljning. Det 

som har berörts hittills får ses som en analytisk överblick av texten, det beror i stort sett bara 

texten på macronivå. För att ytterligare tränga in i materialet gör vi även göra en 

microorienterad analys av de olika matchsituationerna som vi har valt att undersöka.  

Den microorienterade analysen skall vi först och främst se vilka förväntningar och förkunskaper 

publiken kan tänkas ha om texten. Man kan tydligt se i segmentet som sammanfattar situationer 

och hela matchen att publiken 2006 får mycket utfyllande information av kommentatorerna. 

Under mästerskapet 1974 verkar texten vara fokuserad på att förmedla en match till publiken 

och nästan ingenting mer. Tittaren 2006 förväntas vara mer kunnig inom området fotboll, 

eftersom analyserna är fler och får ses som både djupare och bättre uppbyggda i texten. Genren 

1974 och 2006 får dock båda ses som mer eller mindre pedagogiska på fotbollsområdet. 

Skillnaden är bara att det ligger på olika nivåer. 1974 händer det att Bengt Grive beskriver 

offsideregeln flera gånger i samma match och Grive ger sig även in på att beskriva andra 

matchsituationer mycket grundligt.  

 För dagens tittare kan en förklaring om hur offsideregeln fungerar eller vilka färger som Sverige 

har på dräkterna tyckas vara överflödigt. Men tittaren ser texten annorlunda beroende på när 

han/hon tillskansar sig den. Faktum är att en förklaring av offsideregeln i en mästerskapsmatch 

också kan vara relevant sett till vilka som tittar. En VM-match på 2000-talet är en nationell 

angelägenhet som ses av alla, även de som inte är speciellt fotbollsintresserade. Men över lag så 

ser vi fotbollspubliken år 2006 som kunnig på området.  
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När det gäller direktrapporteringen vid t.ex. målchanser så får kommentarer om dessa ses som 

något standardiserade under båda mästerskapen. Sekvenser som har ett mycket högt tempo och 

där egentligen bilderna säger allt är det brukligt av kommentatorerna att säga någonting, även 

om det inte har någon egentlig tyngd. Kommentarerna kan tyckas vara överflödiga, men har 

med tiden blivit en självklar del av texten. Som vi ser det så anspelar de snabba kommentarerna 

mer på spontana känslor kring situationen. Att säga ”här kan det bli farligt” eller ”nu är det 

dags” i en farlig situation är kommentatorns egen reaktion och tillför egentligen inget ny 

information angående situationen till tittaren. Dock så kommer det fortsätta vara en del av 

genren eftersom det ses som en stämningshöjare. En farlig situation utan en spontan 

kommentar kan uppfattas som ointressant eller ofarlig. 

Vid återkommande tillfällen under de matcher som vi har använt som empiri till vår studie kan 

man tydligt känna kommentatorns närvaro på plats. Att inte bara rapportera från matchen utan 

att även göra det på plats på arenan tillför ännu en dimension till texten. Kommentatorerna är 

på plats känner och känner av stämningen. Med sin rapportering fyller de en viktig funktion när 

det rapporterar om vad som händer utanför bild och som du som tittare inte får ta del om. Det 

som sker är en sorts utökning av texten som vi får genom att inte enbart ha bildrapportering 

från fotbollsmatcher. 

I vår analys av textens verbala kommentarer har vi analyserat de delar av materialet som vi sett 

som mest intressant. I studiens slutdiskusson kommer vi att närma oss ämnet ännu mer och ta 

analysen till en annan nivå. 
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6.4 Bildproduktion VM 1974 

30 år är en förhållandevis lång tidsperiod. Många saker tenderar att förändras under en så lång 

tidsperiod. Befolkningen på jorden ökar, länder byter politiska ledare och pengar ökar eller 

tappar i värde. Om vi tar Sverige idag, 2009, och jämför med hur Sverige såg ut år 1979 så har 

det mesta i landet förändrats. Även den elektroniska tekniken tenderar att utvecklas och 

förändras under en tidsperiod av 30 år. För 30 år sedan så hade den svenska befolkningen bara 

tillgång till två tevekanaler, nämligen Sveriges Television Kanal 1 och TV 2. Samma 

förutsättningar gällde i radioetern där befolkningen hade tillgång till Sveriges Radios tre olika 

kanaler, P1, P2 och P3, P4 startades 1987. Till skillnad från televisionen så sände radion 

kontinuerligt under de flesta av dygnets timmar. Kanal 1 och TV 2 började ofta inte sända 

tidigare än sen eftermiddag och sände sedan fram till midnatt. Något som dock ofta ändrare på 

detta sändningsmönster var stora idrottsevenemang och VM i fotboll 1974 var inget undantag. 

Även om SVT inte sände alla matcherna i turneringen så sändes merparterna av matcherna 

direkt, dock låg det största fokuset på Sveriges matcher. 

Teveproduktionen av VM 1974 sköttes av den Europeiska tv- och radiounionen (EBU) vilket 

betydde att samtliga tevebolag som sände från evenemanget fick använda sig av samma 

matchbilder, vilket minskar tevebolagens möjligheter att påverka matchsändingen72. Samtliga 

tevetittare i hela världen fick alltså ta del av samma bilder från matcherna men tevebolagen hade 

dock egna kommentatorer, i SVT så var det Bengt Grive och Fredrik Belfrage som 

kommenterade matcherna. För att illustrera hur en match i VM 1974 kunde se ut rent 

produktionsmässigt så kommer vi nu göra en beskrivning av Sveriges andra gruppspelsmatch 

under mästerskapet nämligen den mot Holland 

6.4.1 Matchbeskrivning Holland-Sverige 
Sändningen av matchen inleds med en inzoomad bild av de tre domarna som kommer att döma 

matchen. Ljudet är inte det bästa och det är svårt att höra vad Bengt Grive säger. Därefter byter 

man snabbt kamera och övergår till en bild som visar de båda lagen stå uppställda inför 

ländernas nationalsånger. Under den holländska nationalsången så väljer bildproducenten att 

zooma in Hollands storstjärna och tillika lagkapten Johan Cruyff. Efter detta så panorerar 

kameran över samtliga spelare i Hollands startelva och när nationalsången är slut så visas en bild 

på den holländska flaggan. Därefter blir bilden svart och återkommer inte förens det är dags för 

avspark, då samtliga videoupptagningar som vi använt oss av i denna studie kommer från 
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Statens ljud- och bildarkiv som har till ansvar att arkivera samtliga utsändningar från svenska 

radio- och tevekanaler så får vi anta att detta tekniska missöde inträffade under sändningen 

1974 och inte är något specifikt för vår kopia av sändningen. Bengt Grive nämner dock inte att 

det varit problem med tekniken någon gång under sändningen. 

Precis innan Holland ska göra avspark så får tevepubliken ta del av några grafiska inslag som 

visar vilken halvlek som snart ska påbörjas, hur många minuter som spelats av halvleken vilket 

visas med hjälp av en analog klocka i digital form och grafiken förkunnar även att det är 

Holland som möter Sverige och att ställningen just nu är 0-0. Denna grafik återkommer när 

andra halvlek ska påbörjas men även vid ett par tillfällen under de bägge halvlekarna. 

I merparten av matchen använder sig bildproducenten bara av en kameravinkel, huvudkameran, 

som finns förhållandevis högt upp på en arenans långsidor och som sakta panorerar över 

planhalvorna. Denna kameravinkel gör det enkelt för tittaren att följa med i matchen samtidigt 

som det inte ner någon känsla av närhet, man får som tittare känslan av att man just sitter 

hemma i soffan och beskådar matchen inte att man är på plats på arenan och följer 

drabbningen. Vid några tillfällen under matchen så väljer dock bildproducenten att använda sig 

av en annan kameravinkel. Denna kameravinkel visar bara en spelare åt gången men då tydligt 

inzoomad. Kameravinkeln används främst efter att domaren har blåst frispark eller efter att 

något av lagen har haft en möjlighet att göra mål. Bildproducenten fokuserar då på enbart en 

person för att om möjligt kunna fånga denna persons omedelbara känsloutryck efter en specifik 

matchsituation. I samband med användning av denna kameravinkel så lägger bildproducenten 

oftast in någon sorts grafik i bilden. Mest vanligt är att spelarens namn och tröjnummer visas 

samtidigt som den inzommade bilden på honom, detta antagligen för att teve-tittarna ska bli 

påminda om vad de olika spelarna heter och vilka nummer de bär samt kunna skilja spelare åt. 

De inzoomade bilderna används även i samband med specifika situationer såsom insparkar, 

inkast och frisparkar, dock inte vid hörnor. I situationer som de nyss nämnda visas det dock 

aldrig någon grafik i samband med de inzoomade bilderna på någon spelare. I samband med 

mål så visar bildproducenten en närbild på målskytten som firar målet. Detta följs sedan av en 

repris av målet och efter reprisen så återgår man tillbaka till huvudkameran. Precis innan det på 

nytt ska göras avspark så visas samma grafik i bild som det gjordes innan halvleken började, det 

vill säga som visar ställningen i matchen, matchtiden och vilka lag som möts. 

Vid ett par tillfällen under matchen så väljer bildproducenten att visa bilder på de bägge 

förbundskaptenerna, bägge sittandes på avbytarbänken utanför planen. Då och då visas även 

namnet på förbundskaptenen som är i bild men detta sker dock väldigt sällan. Bilderna på 
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förbundskaptenerna visas oftast inte efter någon målchans utan mer då matchen har hamnat i 

stiltje. För tevetittaren kan det kännas oklart varför bildproducenten väljer att visa bilder på 

avbytarbänken utanför planen framför matchen som utspelar sig på planen men sannolikt görs 

detta för samma anledning som inzoomingen av specifika spelare görs, nämligen för att 

informera tittarna om vad de bägge förbundskaptenerna heter. 

Även om bildproducenten kan tyckas vara duktig på att informera om namnen på båda spelare 

och ledare vid ett antal tillfällen under matchens gång så missar producenten dock helt att 

informera om de byten som görs. Bara ett enda byte visas i bild under hela matchen, detta sker 

dock utan att det visas någon grafik i bilden som förkunnar vilken spelare det är som kommer 

in på plan och vilken spelar det är som kliver av. Tittarna får här istället helt förlita sig på att 

kommentatorn håller reda på vilka spelare som byts in och vilka som byts ut. 

Bilder på publiken är väldigt ovanliga under matchen mellan Sverige och Holland i VM 1974, de 

är faktiskt väldigt ovanliga i samtliga de matcher som vi sett från mästerskapet. En anledning till 

detta skulle kunna vara att merparten av matcherna som spelades under mästerskapet inte var 

utsålda. Detta är något som syns mycket tydligt i speciellt inledningen av några av Sveriges 

matcher där man inleder med en överblicksbild av arenan. Där ser man att stora delar av arenan 

inte är befolkad men också att den publiken som är där inte sitter samlat utan är utspridda över 

hela området. Även på de matcher som enligt historieböckerna var utsålda, matcherna mot 

Västtyskland och Holland, visas det inga bilder på publiken. Det enda ”beviset” på att det 

verkligen sitter någon publik på läktarna är de ljud som publiken gör ifrån sig, bland annat ett 

frenetiskt busvisslande varje gång Sverige spelar hem bollen till Ronny Hellström. Mer än ljud 

från publiken får man alltså inte och inte en enda gång under någon av matcherna så väljer 

bildproducenten att visa upp publiken i teve. Man kan som tevetittare alltså höra publiken men 

man kan inte se dem rent visuellt. 

Repriser av olika matchsituationer är, till skillnad från bilder på publiken och bilder på byten, 

något som bildproducenten använder sig av flitigt. Efter i princip varje målchans så kommer det 

en repris på situationen, flera repriser kommer dock alldeles för snabbt efter målchansen och 

samtidigt som den visas sker det något av betydelse på planen. Detta löser dock 

bildproducenten genom att visa situationen som missades under reprisvisningen i repris när 

tillfälle ges. Det är bara efter målchanser som repriser visas, de visas till exempel inte när 

domaren har blåst frispark eller något liknande. Reprisbilderna är oftast inte heller de samma 

som de andra matchbilderna utan reprisen visar istället situationen från en annan, ibland bättre 

ibland sämre, kameravinkel. Repriskamerorna är placerade på de bägge kortsidor, bakom 
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respektive mål. Att det är en repris som visas i bild och inte en ny matchsituation förkunnas 

genom ett blinkande ”R”, för repris, i det högra bildhörnet. Vid VM 1974 så var repriser 

fortfarande något nytt för tevetittarna och för att hjälpa dem att skilja på ”Live” och repris så 

visades alltså ett blinkande ”R” i bilden samtidigt som reprisen spelades upp. 

6.5 Bildproduktion VM 2006 

32 år efter VM 1974 så var det igen dags för ett VM i fotboll i Tyskland. Till VM 2006 så hade 

det mesta förändrats jämfört med VM 1974. Samtliga spelare hade bytts ut i de olika lagen, det 

fanns nu fler lag som deltog i turneringen och det fanns även fler tittare runt om i världen som 

följde mästerskapet. VM 2006 var även det första internationella idrottsevenemanget som 

sändes i ”hög upplösning”, såkallad HDTV, vilken gör tevebilden upptill 10 gånger skarpare än 

vanlig teve. 

Till skillnad från mästerskapet 32 år tidigare så sändes VM 2006 inte enbart av SVT i Sverige. 

Sändningsrättigheterna var uppdelade på tre olika leverantörer. SVT och TV4 sände hälften var 

av alla matcher som spelades under VM medans teveoperatören Canal Digital hade ensamrätt 

på att sända samtliga matcher i HDTV. SVT sände Sveriges första match i gruppspelet, TV4 

sände den andra, SVT den sista gruppspelsmatchen och därefter sände TV4 Sveriges 

slutspelsmatch mot Tyskland som också skulle visa sig bli Sveriges sista i turneringen. I SVT så 

var det Chris Härenstam tillsammans med Glenn Strömberg och Staffan Lindeborg tillsammans 

med Glenn Strömberg som kommenterade de två Svenska matcherna. Hos TV4 så 

kommenterade Robert Perlskog och Jens Fjellström de TV4-sända Svenska matcherna. För att 

kunna illustrera hur VM 2006 skiljer sig från VM 1974 rent produktionsmässigt så kommer vi 

nu göra en beskrivning av Sveriges andra gruppspelsmatch i VM 2006, som Sverige spelade mot 

Paraguay. Matchen sändes i TV4. 

6.5.1 Matchbeskrivning Sverige-Paraguay 
Sändningen av matchen inleds med bilder på publiken runtomkring på arenan. Många av 

bilderna är inzoomade så att man tydligt kan se både ansikte och klädsel på de flesta i publiken. 

Efter att man visat bilder på publiken så visas det bilder på hur bägge lagen kommer ut 

tillsammans på planen och ställer upp sig för sina länders respektive nationalsång. När 

nationalsångerna spelas upp så panorerar kameran över spelarna och tevetittarna får närbilder 

på samtliga spelare i bägge lagen. Efter nationalsångerna är slut så visas det obligatoriska 

vimpelbytet följt av slantsinglingen, även den är obligatorisk. När spelarna sedan förbereder sig 

för avspark så visar huvudkameran en överblicksbild av arenan men man övergår snabbt till en 

annan kamera som visar Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson som står beredda att göra 
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avspark. Man övergår senare till huvudkameran där det ett par sekunder in i matchen kommer 

upp en grafik som förkunnar att det är Sverige som spelar mot Paraguay, att ställningen för 

tillfället är 0-0 och hur många sekunder som har spelats av matchen, denna klocka är digital till 

skillnad mot den analoga klockan som används 1974. Grafiken visar även de bägge ländernas 

flaggor samt en logotyp från en sponsor. Därefter så gör visar sig TV4:s egen grafik för första 

gången. Grafiken är placerad i bildens vänstra hörn och är av ett enklare slag än den grafik som 

nyss visades. Precis som den föregående grafiken så visar denna vilka lag som spelar, vad 

ställningen är och hur många minuter och sekunder som spelats av matchen. Denna grafik är 

kvar i bildrutan under hela matchen, med undantag för några enstaka repriser. 

Den kameravinkel som används flest gånger under matchen är den kamera som tidigare 

benämnts som ”huvudkameran”. Huvudkameran har sin plats högt upp på en av de två 

långsidorna och följer med bollen över hela planen. Bilden är dock inte statisk utan vid ett 

flertal tillfällen så zoomar man in och ut planen med hjälp av huvudkameran. Tillsammans med 

huvudkameran så används även ett antal kameror som står på placerade på marknivå intill 

planen. Dessa kameror används främst vid frisparkssituationer, då för att fånga spelarnas och 

domarens omedelbara reaktioner på en situation. De används även vid situationer där bollen är 

nära den sidlinje som är närmast huvudkameran alltför att ge tittaren en så bra vinkel av 

matchen som möjligt. Oftast när domaren har blåst för frispark så byter bildproducenten snabbt 

till en kamera som visar antingen spelaren som fått frispark eller den spelare som utförde 

handlingen som gav motståndarlaget en frispark. Vilken av spelarna som bildproducenten väljer 

att zooma in beror nästan alltid på situationen som gav frispark. Är det till exempel en grov 

tackling som gjort att domaren blåst frispark och som man kan tro ska resultera i en varning 

eller till och med utvisning så väljer bildproducenten att uteslutande visa bilder på personen 

som begick tacklingen. Är det istället en mindre tackling som givit en frispark så brukar 

bildproducenten istället visa personen som blev utsatt för tacklingen, när personen som fick 

tacklingen har rest sig upp så kommer det en ny bild som visar personen som begick tacklingen. 

Vid bägge tillfällena så följs den inzoomade bilden av en repris av situationen. Denna princip 

följs även vid målchanser som inte skapats via någon fast situation. 

Vid alla fasta situationer så använder sig bildproducenten av olika kameravinklar kombinerat 

med bilder från huvudkameran. Är det till exempel en hörna så visas det en bild på 

hörnläggaren, följt av en bild på målvakten i straffområdet. Bilden går sedan snabbt tillbaka till 

hörnläggaren som man ser lägga hörnan. När bollen sedan är i luften så återgår bildproducenten 

till huvudkameran. När situationen sedan är över så kan det följa ytterligare kameravinklar. Om 
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målvakten till exempel skulle fånga bollen så visas det en inzoomad bild på honom och om det 

skulle bli mål på situationen så visas det bilder på spelare som firar sitt nygjorda mål och spelare 

som är mindre glada för det som precis inträffat. 

I likhet med VM 1974 så visas det vid ett par tillfällen bilder på förbundskaptenerna i de bägge 

lagen. Förbundskaptenerna presenteras då med en grafik i bildrutan som visar deras namn och 

för vilket land de är förbundskapten. Det visas även vid flera tillfällen bilder på de bägge 

avbytarbänkarna där spelare och diverse ledare sitter och följer matchen, dock utan att några 

namnskyltar visas i bild. I den andra halvleken så väljer bildproducenten även att visa bilder på 

spelare i de bägge lagen som värmer upp inför ett eventuellt inhopp i matchen. Som tittare får 

man tydligt se vem eller vilka det är som springer längs med planen för att värma upp. När 

sedan bytet närmar sig så visas det bilder på avbytaren som tar på sig sitt matchställ och får 

några sista instruktioner från någon av laget olika ledare. 

När själva bytet sedan genomförs så zoomas först spelaren som ska bytas ut in av kameran. 

Detta följs av en bild på den assisterande domaren, som håller upp en tavla vilken visar numret 

på spelaren som kliver av och numret på spelaren som hoppar in, och spelaren som ska hoppa 

in. Oftast så får man se den assisterande domaren och avbytaren bakifrån vilket gör att man lätt 

kan läsa både namn och nummer på spelaren. Tillsammans med bilderna på både spelaren som 

byts ut och inhopparen så visas det en grafik i bildrutan vilken förkunnar vilken spelare som går 

av, vem som kommer in och vilket lag de båda tillhör. Hela sekvensen avslutas med en 

inzoomad bild på inhopparen som springer ut på planen och därefter så återgår 

bildproducenten till huvudkameran. 

Vid flera tillfällen under matchen så visas det bilder på publiken. De längsta sekvenserna av 

bilder på publiken infaller innan de bägge halvlekarna börjar och i samband med att något av 

lagen gör mål. Då panorerar kameran oftast över publiken runt om på arenan och supportrar 

från de bägge lagen visas upp. När något av lagen gjort mål så visas det enbart bilder på 

supportrarna från det laget som precis gjort mål. Vid enstaka tillfällen i matchen så väljer 

bildproducenten att visa bilder på publiken samtidigt som spelet på plan pågår. Oftast så sker 

detta när spelet har stannat av och det inte händer något matchavgörande för tillfället. Precis 

som i VM 1974 så är det genom ljudet som publiken skapar som den ger sig till känna. Även om 

bildproducenten ibland visar bilder på publiken så är det genom den massiva ljudhorisont som 

de skapar som gör att man som tevetittare får bekräftelse på att publiken är på plats. 
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Till VM 2006 så var användning av repriser inte längre något nytt fenomen i tevevärlden utan 

något som blivit en naturlig del av sportsändning. Det visades inte längre något blinkande ”R” i 

det högra bildhörnet och reprisen kunde numera visas från flera olika kameravinklar. Man 

använde sig dock fortfarande av knep för att tittaren skulle kunna skilja på ”Live”-bilder och 

repriser. Repriserna gick numera i så kallad ”Slow motion”, vilket betyder att bildhastigheten på 

reprisen är betydligt lägre än på ”Live”-bilder. Detta gör att tittaren enkelt kan skilja på om det 

han/hon ser sker på riktigt eller är en repris av någonting som skett tidigare. Slow motion-

tekniken ger även tittaren chans att på ett lättare sätt följa med i situationen än tidigare och se 

detaljer i spelet som inte kunnat gå att se innan. Repriserna under VM 2006 kom inte heller 

alltid nödvändigtvis direkt efter en situation inträffat. Bildproducenten väntar ofta tills 

sekvensen har tagit slut och visar därefter reprisen av situationen, alltför att tevetittaren där 

hemma inte ska missa något viktig händelse i matchen. Reprisvisning inleds eller avslutas nästa 

alltid av inzoomade bilder på huvudpersonen eller huvudpersonerna i situationen. Om det till 

exempel varit ett farligt skott som målvakten har räddat så visar bildproducenten först en bild 

av spelaren som sköt skottet. När reprisen sedan har visats så övergår man till en bild av 

målvakten som utförde räddningen. Om det istället blir ett mål i situationen så oftast den 

besegrade målvakten först följt av spelare som firar det nyss gjorda målet. 
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6.6 Analys av bildproduktion 

Precis som Selby och Cowdery skriver är ofta medietexter uppbyggda för att passa en speciell 

målgrupp och inte den stora massan. Bildproduktionen från VM 1974 bör dock anses vara ett 

undantag från denna regel. Denna produktion är avsedd för att så många människor som 

möjligt ska kunna följa med i matchen utan att de ska känna sig förvirrade eller bortkomna. 

Detta märks särskilt genom att bildproducenten till största del använder sig av den så kallade 

huvudkameran, sittandes högt upp på den ena långsidan. Bildproducenten väljer att vid endast 

ett par enstaka tillfällen frångå denna princip, vilket till exempel sker vid frisparkar eller repriser. 

Detta är några av de koder som TV-tittare konnoterar med fotboll på TV. Även grafik och 

namn på spelare visas vid ett par tillfällen under matchen. De visas antagligen så ofta som var 

tekniskt möjligt under 1974. 

En annan intressant aspekt gällande bildproduktionen från VM 1974 finner vi i 

bildproducentens val att i det närmaste aldrig visa bilder på publiken under någon match från 

turneringen. Efter att ha studerat andra bildproduktioner från turneringen och även tittat 

närmare på de officiella publiksiffrorna så blir svaret naturligt. Bildproduktionen av 

mästerskapet sköttes av det Europeiska produktionsbolaget Eurovision, EBU, som i sin tur 

backades upp av den tyska VM-organisationen. Denna ville antagligen knappast se några TV-

bilder på publiken då den på de flesta av matcherna var knapp, under Sveriges match mot 

Uruguay så var knappt en tredjedel av platserna på arenan befolkade73. Detta var bilder som den 

tyska VM-organisationen knappast ville förmedla till den övriga världen och därför så existerar 

de knappt i bildproduktionen.  kan även härledas till Selby och Cowderys teori om vilka olika 

koder och icke verbal kommunikation som används i en medietext. I denna text så valde man 

att helt enkelt strunta i att kommunicera ut särskilda bilder vilka hade kunnat göra att människor 

runt om i världen tyckt att mästerskapet var ett fiasko publikmässigt. Istället så väljer 

bildproducenten övertyga publiken om texten validitet genom ett intensivt läktarljud under 

samtliga matcher. 

TV-tittarens involvering i en match från VM 1974 är liten. Bildproduktionen är uppbyggd på ett 

enkelt sätt för att ge en överblick av matchen och inget därtill. Som tittare får man aldrig en 

känsla av stämningen på plan eller på läktaren då bildproduktionen är helt fokuserad på att 

förmedla matchen. Bildproducenten uppnår dock sitt mål med sin medietext på detta sätt. 

                                                        
73 http://www.fifa.com/worldcup/archive/edition=39/results/matches/match=2181/report.html 
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Huvudsaken är att den gemene TV-tittaren kan följa matchen utan några större problem 

samtidigt som den mer vane fotbollstittaren kan känna sig nöjd med förmedlingen av matchen. 

Precis som VM 1974 så är VM 2006 uppbyggt för att kunna följas av samtliga människor. 

Produktionen ställer inga krav på att tittarna innehar särskilda förkunskaper om ämnet utan 

även de som aldrig sett en fotbollsmatch tidigare ska kunna följa med i handlingen. Till skillnad 

mot VM 1974 så tillgodoser dock bildproduktionen här även de mer fotbollsintresserades krav 

på en förmedling av en fotbollsmatch. Bildproducenten växlar ofta mellan olika kameravinklar 

vilket gör att upplevelsen blir en helt annan än den från 1974. En stor del av matchen visas från 

andra kameravinklar än huvudkameran och detta kombineras med närbilder och repriser från 

olika situationer. Vid i princip varje målsituation, tackling eller frisparkssituation så visas det en 

repris efter att situationen blivit färdigspelad, det visas även närbilder på de inblandade 

personerna i den specifika situationen direkt efter den inträffat. 

En liknande analys som från VM 1974 om TV-bilder på publiken under matcherna går att 

använda 2006, men då på motsatt sätt. Precis som man under 1974 inte visade bilder på 

publiken för att man ville minimera risken för att mästerskapet skulle hävdas vara ett fiasko med 

tanke på låga publiksiffrorna så använde man istället under VM 2006 bilder på publiken för att 

förmedla vilken folkfest som mästerskapet var. Både före, under och efter matcherna så 

innehöll TV-sändningen många bilder på publik runt om på arenan, som alltid var fullsatta. Ofta 

visade man upp publik som kunde urskiljas sympatisera med antingen det ena eller det andra 

laget. Med hjälp av dessa bilder så kunde man visa på att mästerskapet var en succé ur en 

åskådaraspekt. 

Tittarens involvering i en match från 2006 är stor. Produceringen av matcherna, de många 

kameravinklarna, bilderna på publiken och läktarljudet inbjuder till att man som TV-tittare 

känner stor delaktighet i matchen, nästan som att man befann sig på arenan. Det är tydligt att 

bildproducenten anno 2006 vill ge TV-tittarna en upplevelse istället för att enbart visa bilder 

från matcherna. 
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6.7 Slutanalys 

På 30 år kan många olika saker förändras runt om i världen. Människor föds, människor dör. 

Bildproduktionsmässigt så skiljer sig inte VM 1974 och VM 2006 mycket åt, grunderna är 

desamma. Till exempel så är den kameravinkel som till största del används för att porträttera 

matchen densamma i de bägge produktionerna. Kameran, som är placerad högt uppe på en av 

de två långsidorna, anses både 1974 och 2006 vara placerad på den bästa möjliga platsen som 

anses ge tevetittaren den yppersta och den enklaste möjligheten att kunna följa med i matchens 

händelser. Användningen av denna kameravinkel är den tydligaste likheten i de bägge 

bildproduktionerna. Även användningen av repriser efter specifika situationer är något som har 

en betydande del i bildproduktionerna. I både VM 1974 och VM 2006 så använder sig 

bildproducenten av repriser från bland annat målsituationer för att visa den specifika situationen 

igen, ur en annan kameravinkel och därmed ge tittaren ytterligare en chans att beskåda vad som 

precis inträffat. 

Bevakningen av de olika ceremonierna som sker innan själva matchen börjar är även det något 

som i princip inte förändrats på de 32 år som skiljer våra två studieobjekt. Till exempel när de 

bägge nationalsångerna spelas upp så panorerar kameran över samtliga spelare i respektive lag. 

Även presentationen av domarna, med både bild och en grafik som visar deras namn, är 

densamma i de bägge presentationerna. 1974 så får tittaren en närbild på de tre domare som ska 

döma i matchen och en grafik som visar deras namn samt vilka länder de kommer ifrån. I VM 

2006 så följs detta mönster, den skillnaden är att det tillkommit en fjärde domare. 

Även om likheterna mellan de olika produktionerna är många så finns det även flera skillnader 

mellan dem. Genom den tekniska utvecklingen som skedde mellan 1974 och 2006 så har 

bildproducenterna tillhandahållits nya instrument som gett dem större och bättre möjligheter att 

förmedla fotbollsmatcher från arenan hem till tevetittaren. Som tidigare nämnts så används till 

största del en likande kameravinkel i för att förmedla de olika matcherna i de bägge 

produktionerna. Under VM 2006 så kombinerar man användningen av denna 

huvudkameravinkel med flera andra olika kameror, som bland annat visar närbilder på olika 

spelare. Denna dimension saknas helt 1974 då huvudkameravinkeln ofta blir statiskt och bara 

rörs i sidled.  

Skillnaderna i bildproduktion mellan VM 1974 och VM 2006 kan enklast beskrivas som en 

förändring i hur man vill att matcherna ska förmedlas. 1974 så är fokus på att ge tevetittaren en 

överskådlig bild av matchen och i princip inget utöver detta. Vid ett fåtal tillfällen så visas bilder 
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på saker utanför fotbollsplanen, till exempel visas bilder på avbytare och de två 

förbundskaptenerna. Detta sker dock innanför ramen av det informativa syfte som 

bildproducenten bör anses ha av matchen. Under VM 2006 så hade fokus flyttat från att ge 

tevetittaren en informativ förmedling av en fotbollsmatch till att ge tittaren en upplevelse i form 

av en stor fest i samband med VM-match. Här använder sig bildproducenten av flera nya 

kameravinklar för att täcka in samtliga delar på planen, utförliga repriser som ger tittaren en 

chans att se specifika situationer flera gånger om för att kunna få en korrekt bild som möjligt 

och även bilder på publiken visas under ett flertal tillfällen genom matchen alltför att ge 

tevetittaren en komplett upplevelse av matchen. Istället för att som vid VM 1974 enbart visa 

bilder från matchen så försöker bildproducenten 2006 skapa en illusion av att tevetittaren 

befinner sig på arenan tillsammans med resten av publiken och bevittnar matchen. 

När det gäller kommentatorsdiskursen är mycket fortfarande sig likt även om mer än 30 år har 

gått mellan de olika turneringarna. Till att börja med så kan man se till den huvudsakliga 

uppgiften som kommentatorerna har, att förmedla vad som händer på planen. Grunden är 

fortfarande den samma i rapporteringen som sker i livesituationer. Tempot i spelet skiljer sig 

ganska markant mellan de olika turneringarna, men kommentatorernas inverkan på texten, alltså 

hur aktiva de är följer aktiviteten på planen. Är det många målchanser och mycket intressanta 

händelser på och kring planen så talar kommentatorerna mer än om t.ex. backlinjen passar runt 

bollen under en kvart. Under båda turneringarna ser man även ofta prov på hur 

kommentatorerna med hjälp av sin närvaro lyckas att utöka texten genom att kommentera 

sådant som inte är i bild och därför inte tillgängligt för tittaren. 

Både 1974 och 2006 var fasta situationer och målchanser tillfällen då kommentatorerna inte han 

bidra med särskilt mycket under direktrapporteringen av situationen. Dessa situationer går 

alldeles för snabbt för kommentatorerna och det kommer sällan något konstruktivt från 

kommentatorerna som bidrar med något som får anses förstärka texten. Ett tydligt undantag är 

dock Glenn Strömbergs kommentar från matchen mot England i VM 2006. Englands målvakt 

slår en lång boll upp mot Sveriges straffområde i matchens 85:e minut. Bollen hamnar till sist 

hos Joe Cole. Innan Cole mottar sitt kommande inlägg säger Strömberg: ”Se upp på Gerrard”. 

Ca 3 sekunder senare nickar Steven Gerrard in 2-1 till England i den bortre delen av 

straffområdet. Strömberg lägger här märke till något som i stort sett ingen annan upptäcker före 

honom och lyckas därför förstärka texten för tittaren.  

Om man ser till kommentatorsdiskursen på ett översiktligt plan när det gäller att beskriva olika 

situationer är skillnaden inte speciellt stor mellan de båda turneringarna. Situationerna har ofta 
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tre tydliga segment som vi kallar för direkt rapportering, mellansnack och slutgiltig analys av 

situationen. Rapporteringen kring situationerna liknar varandra under de båda turneringarna, 

liknande situationer är uppbyggda på liknande sätt under de olika under sändningarna från 1974 

och 2006. Alltså grunden till rapporteringarna kring olika matchavgörande situationer är den 

samma, om man dock går djupare in på de olika segmenten uppenbarar sig vissa skillnader. 

I segmenten vissa segment kan man se tydliga skillnader. Som vi tidigare nämnt är skillnaden 

inte speciellt stor i direktrapporteringen kring de olika matchsituationerna. I segmentet som 

handlar om mellansnack kan man se att berättandet kring situationen och även kring spelaren 

som skall ta situationen betydligt mer utfyllande 2006 än vad den var 1974. Något som dels 

beror på att fotbollspubliken är mer kunnig och söker en djupare kunskap, men faktorn att det 

ofta går betydligt längre innan t.ex. en frispark tilldöms och sedan slås under turneringen 2006. 

Om vi ser till segmentet som rör den sammanfattande analysen av situationerna så är det kanske 

den som har förändrats mest mellan de två turneringarna. Mycket av förändringen beror på 

införandet av expertkommentatorn i TV-fotbollsgenren. Analyserna kring vad som har hänt i de 

olika situationerna har blivit otroligt mycket mer heltäckande och djupare. Tittaren får nu en 

chans att till djupare förståelse kring situationen på flera plan. Dagen publik får dock ses besitta 

en djupare kunskap inom idrotten och kräver därför mer av texten jämfört med vad tittaren 

1974 gjorde. 

Om man ser till kommenterandet i helhet så kan vi urskilja att kommentatorerna verkar mer 

medvetna om att hålla en så hög språklig nivå som möjligt. Under 1974 är kommentatorn ett 

viktigt element i texten, så även 2006. Men vid turneringen 1974 verkar kommentatorn enbart 

vara inriktad på att referera matchen och annat som händer på plats. Kommentatorerna 2006 är 

mer medvetna om hur de skall bygga upp sitt kommenterande i alla de olika segment och 

situationer som de refererar. Kraven på kommentatorerna 2006 är från publikt håll även högre 

och troligtvis har de även fått mer klara direktiv samt mer träning i hur de skall bygga upp 

texten och upprätthålla förväntningarna på genren på bästa möjliga sätt. 

 



  55 

7. Slutdiskussion 

Efter att ha redovisat resultatet ur vårt empiriska material och gjort en analys av materialet 

kommer vi nu att påbörja vår slutdiskussion. Under diskussionens gång kommer vi att 

ytterligare urlaka vår analys och tränga djupare in i de resultat vi har presenterat. Vi kommer att 

inleda med att tala om de båda huvudteman som vi valt att studera. Diskussionen kommer 

sedan att gå vidare med att återknyta vår analys till de frågeställningar vi ställt upp i början av 

uppsatsen och till sist kommer vi även att ge exempel på vidare forskning inom området för vår 

studie. 

I slutskedet av vår studie har det nu blivit dags att vända tillbaka mot vår frågeställning för att se 

om vi kunnat besvara de frågor som vi har ställt kring studien. När det gäller vår frågeställning 

som rör kommentatorernas diskurs så har vi valt att ta mer om vilka skillnader vi har kunnat 

urskilja ur det empiriska materialet. Den största förändringen som har skett och även den som 

vi ser har påverkat texten mest är införandet av expertkommentatorn som inför en helt ny 

dimension till genren. Men faktum är även att ganska mycket fortfarande är sig likt om man 

jämför de olika turneringarna. Kommentatorerna följer tempot i spelet och matchens karaktär. 

Samtidigt som vi ser spår av att diskursen är uppbyggt på liknande sätt och innehåller i stort sett 

samma segment vid de olika turneringarna. 

Vår andra frågeställning handlar om förändringar teknik och bildproduktion under matcherna. 

De största förändringar som vi ser i vårt material är att framför allt framsteg i teknik har gjort 

bilderna skarpare och därmed är det enklare att se små detaljer i texten. Något som även gör 

TV-tittandet mer behagligt för publiken. När det gäller produktionen av matcherna har genren 

gått från matchorienterade sändningar till underhållningsorienterade sändningar. Publiken får 

fler dimensioner av underhållning, sändningen fokuserar på matchens metaprodukter såsom 

känslor, stämning, inramning etc. dock är fortfarande matchen det som är det primära i genren 

och det är därför tittaren dras till texten.   

TV-fotbollsgenrens syfte har förändrats på många plan mellan 1974 och 2006. Under 

turneringen 1974 ser vi det som att det huvudsakliga syftet med fotbollssändningen är att visa 

matchen och fokusera på vad som händer på planen. Fokus hos både producenten och 

kommentatorerna, som refererar matchen, är att först och främst inrikta sig på hur spelet ter sig 

på planen. Väldigt få kommentarer handlar om hur stämningen är på plats och hur publiken 

beter sig. Det finns inte heller speciellt mycket bilder som inriktar sig på det heller. När publiken 

visas i bild handlar det ofta om svepande sekvenser i helbild som är fokuserade på stora 



  56 

läktarsektioner, som t.ex. en stor del av långsidan. Under turneringen 2006 är texten naturligtvis 

inriktad med matchen som huvudsyfte, men helheten erbjuder så mycket mer till genren. 

Tittaren får uppleva fler dimensioner och genren har riktat sig mer åt underhållning. 

Kommentatorerna har blivit mer inriktade på att förmedla stämningen och publikens 

reaktioner. Texten spinner mycket mer på den uppbyggnad kring matcherna som börjar flera 

dagar i förväg vid stora matcher och framför allt vid ett VM-slutspel. Producenten väljer att visa 

mer av utklädda supportrar i närbild. Men även bilder som den från Sveriges match mot 

Paraguay där man kan se att mer än halva arenan i Berlin är klädd i ett gult hav av svenska 

supportrar. I refererandet kring matchen tillför expertkommentatorn en helt ny dimension 

under turneringen 2006. Som expert på området ges tittaren en djupare inblick och infallsvinklar 

i matchens olika situationer, men även i matchen som helhet. Expertkommentatorn har ofta 

erfarenhet av fotboll på hög nivå, av antingen professionellt spel eller som tränare och kan 

därför bidra med kunskaper på en helt annan nivå än om matchen enbart skulle kommenteras 

av en kommentator. Kommentatorernas närvaro hjälper till att utöka texten till en ny nivå och 

bildernas förmåga att förmedla stämningen gör TV-tittaren mer medveten om skådespelet och 

han/hon tar till sig stämningen kring matchen på en djupare nivå. Tittaren 2006 kräver till 

skillnad från tittaren 1974 en helt annan nivå av underhållning, något som får ses som en 

produkt av mediesystemets utveckling under den 32 år långa perioden mellan mästerskapen. 

Mediesystemets utveckling i Sverige påbörjades redan par år innan VM 1974 då Sveriges 

Television introducerade en ny tv-kanal, nämligen TV2. Detta gav SVT nya möjligheter att 

kunna sända ut mer television till befolkningen än de tidigare kunnat vilket i sig gav SVT 

chansen att till exempel bevaka olika evenemang mer nära. Detta var det första steget i 

mediesystemet utveckling i Sverige. Utvecklingen fortsatte senare med introducering av flera 

nya tv-kanaler, bland annat TV3 och TV4 som till en början sände via satellit. Dessa två 

kanalers introduktion låg sedan till grunden för det enorma flöde av nya tv-kanaler som 

uppkom under 90-talet och 2000-talet. Vid 2006 så hade detta flöde sinat men istället så hade 

nya tekniker som bland annat medfört högre bildupplösning och bättre ljud tagit vid och 

bidragit till tittarens illusion om att man är på plats på arenan och inte följer matchen hemma i 

sin soffa. Istället för att som vid VM 1974 enbart se matchen ur en eller två olika kameravinklar 

så innebar den nya tekniken att man år 2006 kunde förmedla en match på ett nytt sätt och 

använda sig av fler än tio olika kameravinklar. 

Utvecklingen av mediesystemet har även tillfört andra aspekter i TV-fotbollsgenren. År 1974 så 

sände SVT en match i veckan från den engelska fotbollsligan i sitt program ”Tipsextra”. 
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Matcherna sändes på lördagseftermiddagar och var ofta Svenskens enda chans att se på 

internationell fotboll. 2006 så var situationen helt annorlunda. Istället för en match i veckan så 

kunde Svensken nu se minst ett tjugotal matcher per vecka, till och med fler om personen ifråga 

hade tillgång till de ”rätta” tv-kanalerna. 

Tittaren från 1974 och 2006 är därmed knappt jämförbara, vilket även speglas i produktionen 

och framförandet av matcherna från de bägge mästerskapen. 1974 så var tevetittaren generellt 

sett mindre familjär med fotbollen som sport. Detta tvingade bland annat kommentatorn att 

använda ett språk som inte innehöll alltför många fackliga termer utan höll sig på en nivå där 

alla kunde förstå vad som pågick. Kommentatorn fick även introducera tittaren för bland annat 

hur olika regler fungerade, ett tydligt exempel på detta finns i matchen mellan Sverige och 

Holland 1974 där Bengt Grive informerar tittarna om offsideregeln ett antal gånger i matchen. 

Kommentatorsstilen och det enkla fotbollsspråk som Bengt Grive använder sig hamnar på en 

grundnivå och kräver i gengäld i princip igenting av tittaren mer än att den har ögonen öppna 

och följer med i matchen. Detta förhållande mellan tittare och matchförmedlare ter sig något 

annorlunda vid VM 2006. Både SVT och TV4:s kommentator år 2006 har ett helt annat 

språkbruk och de tre kommentatorspåren använder sig bland annat av fackliga uttryck och 

förmedlar information som endast en påläst tittare besitter. SVT och TV4 förhållningssätt till 

fotboll under VM 2006 kräver väldigt mycket mer av tittaren än det förhållningssätt som 

används 1974. Detta i sin tur har sin egentliga grund i förändringen och utvecklingen av 

mediesystemet i Sverige som tillåtit TV-kanaler att bli nischade och därmed tillåter tittarna att 

samla mer kunskap om specifika intresseområden. Istället för att bara se på en fotbollsmatch i 

veckan och få ta del av diverse nyheter om fotboll så krävs det nu en kontinuerlig bevakning av 

ämnet för att man som tittare ska kunna följa med och känna sig bekväm med förmedlingen av 

en fotbollsmatch från VM 2006. Om man i sin tur har en kontinuerlig bevakning av fotbollen så 

kräver man i gengäld att även medierna ska befinna sig på en likvärdig nivå i sin rapportering 

och därmed så måste då förmedlingen av matcherna hamna på en annan nivå än jämfört med 

under VM 1974. Med teknikens utveckling och mediesystemets utveckling så har denna 

kontinuerliga bevakning blivit lättare att genomgöra för gemena man och därmed så bör denna 

grupp av människor anses ha blivit betydligt större år 2006 än jämfört med 1974. 

7.1 Sammanfattning 

Efter att vi gjort färdigt vår studie så har vi kunnat dra ett antal slutsatser om hur fotboll i TV 

har förändrats under de senaste 30 åren och även varför förändringen skett.  
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Mediesamhällets utveckling har lett till att flödet av information är både snabbare och större än 

det någonsin tidigare varit. Detta har även påverkat fotbollsgenren. Idag så kan en fotbolls 

intresserad följa sitt favoritlag eller favorit fotbollsliga under dygnets alla timmar. Man kan få 

reda på vilket humör spelarna är på, vad de åt till frukost och vilken färg som deras underkläder 

har för dagen. Rykten om spelare som kan tänkas vara på väg till andra klubbar och rapporter 

från träningar tillhör även de det normala informationsflödet som man som fotbollsintresserad 

kan ta del av. Detta har i sin tur även påverkat sättet som medierna rapporterar om fotboll. Från 

att år 1974 i princip enbart sänt Sveriges matcher i Fotbolls-VM till att år 2006 sända samtliga 

matcher inklusive flera timmars förhandsdiskussioner inför turneringen och även inför varje 

enskild match.  

Tillgången till mer information gör alltså att TV-tittaren sätter högre krav på medierna och 

kvalitén på deras rapporter. En sändning från VM 1974 hade under VM 2006 knappast varit 

tillräcklig för att stilla publikens behov och krav på hur en fotbollssändning bör se ut.  En stor 

del av förändringen grundar sig på införandet av expertkommentatorn i TV-fotbollsgenren. 

Analyserna kring vad som har hänt i de olika situationerna har blivit mer heltäckande och 

djupare. Istället för att enbart referera om vad som precis inträffat på planen så bidrar 

expertkommentator till att förklara varför det som precis inträffat inträffade. Tittaren får nu en 

chans att till djupare förståelse kring situationen på flera plan, vilket tittaren numera kräver av 

rapporteringen. Med tanke på mediesamhällets utveckling så besitter dagens publik en djupare 

kunskap inom idrotten och kräver därför mer av texten än vad tittaren 1974 gjorde. 

Även tittarens involvering i en matchsändning har förändrats från 1974 till 2006. Produceringen 

av matcherna, de många kameravinklarna, bilderna på publiken och läktarljudet inbjuder till att 

man som TV-tittare känner stor delaktighet i matchen, nästan som att man befann sig på 

arenan. Det är tydligt att bildproducenten anno 2006 vill ge TV-tittarna en upplevelse istället för 

att enbart visa bilder från matcherna. Även detta är något som den informerade TV-tittaren 

kräver av mediernas rapportering för att kunna få sina behov uppfyllda. 

Vårt förslag till vidare forskning inom detta ämne är att studera den informerade tittaren. En 

person som idag tittar på television, till exempel en speciell serie, är i högre utsträckning än för 

20-30 år sedan bättre informerad och besitter bättre kunskaper om just den specifika serien eller 

televisionen överlag. TV är inte längre något som enbart kan ses vid ett exakt klockslag på en 

speciell dag utan något som finns tillgängligt på flera andra ställen dygnet runt, till exempel via 

Internet. Just detta ämne, om den informerade tevetittaren, anser vi vara det mest intressanta 

som man skulle kunna studera utifrån vår studie. 
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Fotbolls-VM 1974 i Västtyskland 

Holland – Sverige; Matchen sändes i Sveriges television den 19 juni 1974 med matchstart 19.30 

Sverige – Uruguay; SVT sände matchen den 23 juni 1974 med matchstart 16.00 

Västtyskland – Sverige; SVT sände matchen den 30 juni 1974 med start 19.30 
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Sverige – Jugoslavien; SVT sände matchen den 3 juli 1974 med start 19.30 

 

Fotbolls-VM 2006 i Tyskland 

Trinidad & Tobago – Sverige; matchen sändes i SVT den 10 juni 2006 med matchstart 18.00 

Sverige – Paraguay; TV4 sänder matchen den 15 juni 2006 med start 21.00 

Sverige – England; SVT sänder matchen den 20 juni 2006 med matchstart 21.00 

Tyskland – Sverige; Sänds i TV4 den 24 juni 2006 med matchstart 17.00 

(Materialet beställt: 2008-11-19) 
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9. Bilagor 

9.1 Kommentatorsspår 
 

Till vår analys av kommentatorsspåren har vi valt att se på tio minuter utav utvalda perioder 
från fyra matcher, två från VM 1974 och två från VM 2006. Från dessa matchsegment har vi 
sedan valt att skriva ner allt som kommentatorerna säger under den perioden. För att utöka 
analysen väljer vi att se på två matcher som är direkt avgörande för Sveriges öde i turneringen 
och två där resultatet inte är direkt avgörande. De matcher som vi har valt till analysen är; 
Sverige – Holland (74), Sverige – Trinidad & Tobago (06), Sverige – Västtyskland (74) och 
Sverige – Paraguay (06). Ingen utav de två första matcherna var inte direkt avgörande för 
Sveriges öde i turneringen medans de två sista var sk. Måstematcher i respektive turnering. 

 

Sverige – Holland från VM 1974, minut 80 – 90 

Kommentator: Bengt Grive (SVT) 

När vi kommer in i matchen är ställningen 0-0. 

BG: - Eiderstedt en bra boll över till Björn Andersson, som slår in den direkt, bra!  

Sandberg! Å så ett skott från långt håll av Örjan. 

Och det är mycket kvar här, tio minuters lirande återstår. 

Ja ni ser hur Holländarna får lägga upp spelet på spelplanens mitt hur som helst. Och sen har vi 
nio svenskar och, åh nio svenskar som står på linje nu och nästan på linje nu och bara väntar in 
dom. Två man har vi uppe, Sandberg längst uppe och i någon mån Edström. 

Björn Andersson är bra 

Eiderstedt lyckas med det. 

Kastar framåt, nej han kastar bakåt, jag tycker det är otäckt nu. Nordkvist …. Bosse Larsson 
rusar till, tar ner den bollen bra! 

Björn Andersson, utmärkt. Ska väl ha frispark där, ja det får han, helt riktigt. 

Örjan Persson skall ta hand om frisparken. Det var Jansen, sexan som blev så arg där, när 
domaren blåste frispark när han Björn Andersson där. Nordkvist…. Ralf är där, in med bollen. 
Bort nästan på mållinjen räddar en holländare, men bollen gick inte, men hade aldrig gått in. 
Sidan av målet, möjligen rakt ut vid andra målflaggan.  

Cruyff kommer, han har inte varit med på ett tag nu. Titta, och så Ronnie Hellström! Det var 
spel mellan de tv… Se opp nu Örjan, Hellström är för sen i steget.  

Kommer holländarna här igen för fullt och vi har…. Nordkvist, Ejderstedt och så Edström, 
hinner inte, Bosse tar det lugnt, näe får inte iväg bollen, hands i alla fall på holländaren. 

39 minuter på min klocka, 6 kvar, Nordkvist, Sandberg, ja någon att spela, Edström, Bosse 
Larsson och en lång boll ut till Björn Andersson, han hinner den! Han hann den! 
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Tyvärr bakom va, bakom tyvärr. Det var en svår boll för Björn … att få in direkt.  

Ja, nu vore det synd om svenskarna, om de måste släppa in en boll till det överlägset bästa laget, 
men svenskarna har kämpat så tappert om jag unnar dom verkligen, en poäng i denna matchen 
också. 

Där är Neeskens och där är Gran, och frispark. Det är en varning till, gult kort för Gran och 
fyra varningar har vi nu. Vilka har blivit varnade? Det är Björn Nordkvist, Björn Andersson och 
så var det en till, det var Örjan Persson. 4-1 i varningar. Och en frispark från vänster, Edström 
är nere, alla är nere, även Sandberg. Grip når inte den, men Edström. 

Och vad han kämpar, Ralf också. Soobier, här kommer en Holländare, där är Hahn och där är 
Björn Andersson och det är frispark, det var Keiser som var ute med en armbåge. ååå, men jag 
beundrar Cruyff, hans goda humör som alltid. 

Så, Ronnie, klipper vi till där, man är ju bara glad att bollen kommer långt långt bort från det 
svenska målet. Och där är Karlsson och Gran. 

42 minuter är vi faktiskt uppe i nu, men det är mycket kvar här. Tre långa minuter.  

Soorbier, vet inte riktigt vad han ska göra, och missar ett uppspel, och.. 

Bosse Larsson, var det fel inkast tro? Ja, Bosse Larsson kastar fel, felaktigt inkast, bollen till 
Holländarna, markera, markera där, Repp får bollen tillbaka, kommer fri, se upp här nu, 
Neeskens skjuter bort den. Och det är ett bevis på att Holländarna blivit nervösa, när de ser 
kanske att segern glider dem ur händerna, så förivrar de sig får för bråttom.  

De har ju spelat lugnt och fint i…, Åby tittat på sin klocka, de gör vi nog lite till mans. 

Hollands boll.  

Soorbier, Holländarna vet inte riktigt vad de skall göra, spelar sakta här när det är sån tidsnöd, 
och så bollen ut till Repp, åh vad Edström springer i ingenmansland, här en farlig boll, och där 
är Gran uppe, å så Keiser som sköt och så kommer Repp i ryggen på en svensk, han hinner 
egentligen inte se vem det är och så frispark till Holland. Sandberg ruffade, och ber om ursäkt 
för det till nummer 20 Soorbier. 

Nu är det bara en minut kvar, Cruyff…, Cruyff, Gran iväg med bollen. 

Öh öh! Sandberg hinner den, nä han kommer inte förbi och det blir ett nytt holländskt inlägg. 
Kent Karlsson upp nickar bort bollen, kommer och så hörna, Örjan Persson gör hörna i 
slutsekunderna. För om fem sekunder, nej frispark, Örjan ruffade, och där… är tiden ute? 
Cruyff frispark. 

Oööö, Ove Gran han långa skälkar har gjort mycket nytta in sån här försvarsmatchmatch med 
mycket defensivt spel. Och det är slut! Sverige har spelat oavgjort, 0-0 mot Holland. 

Sammanlagt 704 stycken ord under de sista 10 minuterna av Sverige Holland. 

 

Sverige – Västtyskland, VM 1974, minut 80-90. 

Kommentator: Bengt Grive (BG)  

När vi kommer in i Matchen så leder Västtyskland med 3-2 
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BG: Tapper bryter oj oj oj! ... Nicken och så stolpskottet. Svensk frispark Torstensson skjuter 
får ingen träff.  

Och Höeness gör en enorm andra halvlek går rakt in i svenskhögen och håller i bollen håller 
den ännu och där är Breitner och hörna, 14-0. Vi har inte haft en enda hörna men två mål och 
vi faller mot övermakten här men vi har satt oss på tvären som en gammal byracka ordentligt 
och gör en fin match. 

Floe nummer 15 kommer in det är Hölzbein nummer 17 som har lämnat. Hörna nummer 15 
Beckenbauer och så Breitner bollen är i spel Edström. Där är Floe som kom in nyss Overrath 
och Beckenbauer och nu håller tyskarna bollen en fin kross mot Grabowski från Overrath. 
Hörna 16-0. 

Eiderstedt kommer förbi men han är totalt ensam mot tyskar gör bra saker där och får applåder 
där uppe är Grahn och där är Sandberg som kan få bollen han tappar den hala bollen och tysk 
frispark Torstensson som ruffar på Höeness.  

Ja, förlorar Sverige här det är inte mycket kvar här, 11 minuter så har Sverige gjort sitt i det här 
VM:et trots att det är en match kvar mot Jugoslavien. Men vinst där räcker inte för att gå vidare, 
för då har vi gjort vårt så bra som vi har gjort långt över förväntan Floe. 

Eiderstedt fick bollen från Overrath men går för länge Beckenbauer, Grabowski, Müller är där 
och drar med sig bollen titta så fin han är i de där närkamperna. Här ser vi det här igen se på 
Müller här som han kämpar och drar med sig bollen och får träff på den men Hellström klarar 
upp det till hörna. 

Janne Edström går upp och Grahn är där Floe nummer 15 som har massor av kraft han har 
bara varit med i fem minuter och så Breitner, tyskarna går in för att hålla bollen här det är nio 
minuter kvar men Grabowski prövar skott. Där en meter över är det. Det är nu fyra minuter 
kvar jag såg fel här. 

Höeness vilken ork behöver bara vila ett par matcher sen var han i sin gamla fina form igen där 
är Höeness igen. Nordqvist och så Floe. Grabowski, Torstensson som bryter, Tapper, 
Eiderstedt, bra boll till Janne Olsson.  

Och en minut kvar Östtyskland leder med 3-2. 

Och i slutminuten så blåser domaren för straffspark där Müller fälldes vi ska se på det här nu 
här ser vi situationen där kommer Müller instormande och där fälls han och om det var 
straffspark eller inte kan diskuteras senare när vi sett det här bandet några gånger ytterligare. 

Jaha i slutsekunderna har Västtyskland det är Höeness nummer 14, jaha åh vilket jubel i 45:e 
minuten gör Västtyskland 4-2 och Hellström chansade åt fel håll ja det är ju inget snack om att 
det bästa laget har vunnit men Sverige har alltså gjort ytterligare en fin fin match och att den här 
matchen blev så bra var lika mycket tack vare svenskarna och där är det slut och Västtyskland 
går vidare hur långt vet vi inte nu. 

Totalt sätt så säger Grive 514 ord under matchen sista 10 minuter. 

 

Sverige – Paraguay, VM 2006, 83 – 93 min 

Kommentatorer: 
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Robert Pärlskog (R) 

Jens Fjällström (J) 

R: Källström nickar undan, skott på volley. Barretto, ähm, lik faktiskt, Messi, Barcelonsstjärnan, 
Argentinaren, hoppas han inte är lika bra bara. 

Spel på små ytor, bollen så småningom till Ljungberg han kan hitta på vad som helst, ja det gör 
han också, han skjuter, hör inte till vanligheterna. Ska han dribbla där och försöka fixa en 
frispark istället? 

Kvicka fötter från Dante Lopez som rejäl press på Lucic som är tvungen att pressa den bollen 
över sidlinjen för att Lopez var mycket snabbare. 

J: Problemet är inte så mycket den situationen utan det som sker innan, utan det att Dante 
Lopez kan komma ner och möta, bli rättvänd och då får Teddy en jobbig situation, följ med 
hela vägen i ryggen istället så kan han aldrig få det där läget. 

R: Barretto, får gult kort, ser ut som att vi skall få ytterligare ett svenskt byte, Johan Elmander, 
som ju är stark i djupled och som gör mål i den danska ligan.  

J: Väldigt snabb, väldigt duktig löpare och nästan programmerad efter Kim Källströms 
vänsterfot, de känner varandra väldigt väl sedan tiden i Djurgården.  

R: Fast nu är det kontringsläge för Dos Santos. Svenska laget ganska långt för tillfället, Barretto, 
inhopparen, bollen studsar över hans fot, ytan finns till vänster hos Ljungberg, Ljungberg söker 
säkert utmaning här på Caniza, går utsida på Caniza, bollen snett inåt bakåt, där finns ingen 
svensk, de har löpt in i straffområdet, djupt, Mattias Jonsson plockar upp, Källström, 
understöd, Källström lyfter in, ja Lungberg specialitet är nog inte huvudspelet, så därför går det 
som det går. De är ju ganska lika där Henke och Ljungberg med rakade skallar, jag tror 
källström såg fel.  

J: Fint läge med och bra utmanat av Ljungberg när han kommer runt, men lite slarvigt utsorterat 
bland forwards när sedan passet kommer snett inåt bakåt, Johnson borde ha kraften i benen 
och borde kunna hinna dit.  

R: Svårt för Källström att slå de patenterade passningarna till Elmander då, då för att det är 
Källström som får kliva av, mycket bra första halvlek av Källström, här är det Paraguay, Nelson 
Aedo Valdez. 

J: Bra försvarsspel av Ljungberg. 

R: Edman, upp i luften går Allbäck, Bra gjort, och Allbäck och Larsson kombinerar, men 
missförstår varandra i slutändan. offside måste det ju vara på Aedo som står kvar, Sverige får 
fortsätta spela istället. 

J: Den korrigering man gör är ju att man fortfarande spelar med två toppar, fortfarande 
”Henke” och Allbäck och sedan spelar Elmander ute till höger, Johnson ute till vänster och 
sedan Ljungberg i en central bakom forwards.  

R: Elmander skjuter! Skott, ingen riktig fart på bollen, lätt fångat för Aldo Bobadill, som ser ut 
att hålla nollan också i sin andra VM-match.  

J: Ja det här börja bli lite som två tröttkörda boxare i slutet av 12 eller 15 ronden eller vad de nu 
går till, båda vill.  
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R: VM-debut för Isaksson i Sveriges mål han släpper ut bollen till Elmander inlägget går mot 
Mattias Johnsson, lätt fångat för 1,93 långa Aldo Bobadill, ser säker ut, minns räddningen på 
Källströms skott, och så kontringsläge igen då för Paraguay, orkar de, nej de gör de inte, 
Mellberg styr undan, Kom igen nu Sverige, med två minuter kvar, Elmander på högerkanten.  

J: Kör, kör, kör, kör! 

R: Utmanar Nunez, Släpper bollen till, Allbäck, här då, Ljungberg, bollen, I MÅÅÅL!  

J: Ja det är fantastiskt fint anfall, Elmander utmanar, får på sig två spelare, inlägget, klockrent, 
Allbäck känner väl att detta inte är hans läge, han har missat situationer tidigare och osjälviskt 
nog hittar han Ljungberg, som Ljungberg kom i rättan tid. 

R: 13:e landslagsmålet och jag vet inte om något landslagsmål någonsin varit mer efterlängtat än 
just detta, vilket jubel, ladda nu spelare från det svenska landslaget, ladda nu och spela försvar 
de återstående minuterna av denna matchen, målet i den 89. 

J: Trevlig injektion med Mattias Johnsons energi, Elmanders löpningar, att Sverige orkar 
fortsätta med sin spelidé, orkar fortsätta med det offensiva, man har skapat tillräckligt med 
målchanser och får rättmätigt också utdelningen. (31) 

R: Ja det är ett väldigt defensivt Paraguay, framför allt i den andra halvleken, men som sagt var 
det gäller att landa nu för det finns kapacitet hos Albi Rochas, nä ta upp bollen nu Isaksson 
håller på! Att skrämma…  

J: Erbjud alternativ! 

R:… Slag på oss här, Linderoth, upp mot Henrik Larsson, nu gäller det att hålla i bollen.  

Svensk boll, vad har vi för stopptid då?  

J: Den situation som Ljungberg brukar komma i ofta så vältajmad i Arsenaltröjan, inte så 
centralt men den här gången får han komma vart som helst.  

R: Han gör det så bra för han nickar tillbaks bollen från det håll som den kom ifrån, målvakten 
följer med. Och vi har två och en halv minut kvar av matchen, det är bara att hålla i bollen nu! 
Ner till Hörnflaggan, stå där med den, finns ingen anledning att slå inlägg 

Ljungberg, får inte frispark, aj då, Larsson stjäl bollen, här är Ljungberg skott, räddning, 
fenomenal räddning av Bombardilla.  

J: Bombardilla som egentligen står lite granna felplacerad, hinner inte flytta hela vägen över och 
på så sätt får lite lättare att göra den räddningen, bra tanke och placering från Ljungbergs sida.  

R: Han försöker skruva in bollen vid första stolpen, hur ska dom resonera här då? En kort 
hörna är väl att föredra, eller hur? Det är, vad har vi kvar? 1, 5 minut. Bra spelat, Elmander har 
bollen, bra spelat, ny hörna, perfekt, nu gäller det att täcka yta, ja det är väl det som Lagerbäck 
säger här också. Det finns ingen anledning att flytta upp spelare i straffområdet.  

J: Sverige behåller fyra mot två i eget försvar vilket innebär att man riskerar ingenting där, man 
har Linderoth på mellandistans vilket gör att det inte finns något hot där också, med andra ord 
god organisation.  

R: Men det är sirap i klockan, någon har hällt sirap i matchklockan, dryga minuten kvar 
alltjämnt, det är bra jobb av Henrik Larsson nere vid hörnflaggan och där är bollen över 
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sidlinjen, javisst. Det är nytt svenska inkast, det där gör de så bra, så taktiskt, så bra, Henrik 
Larsson framför allt.  

J: Ja det är väl enda gången man kan tycka att den typen av fotboll är vacker, i vanliga fall är ju 
det där något man stör sig oerhört på.  

R: det är ingen brådska, det är 30 sekunder kvar att spela, Elmander håller i bollen släpper den, 
får tillbaks den och fixar ett inkast till, ja just nu är det parodi på fotboll det gör ingenting, det är 
skickligt, titta, 45 – 46 tusen svenskar kommer att sjunga och fira i Berlin ikväll om det inte 
händer något hemskt under de återstående tio sekunderna, Johnson offrar sig, frispark för 
Paraguay. Där blåser domaren, Sverige har tagit tre poäng. Sverige har besegrat för första 
gången genom tiderna, skräckmotståndaren Paraguay. 

 

Totalt 1115 stycken ord under de sista 10 minuterna av Sverige – Paraguay. 

Robert Perlskog, Kommentator: 749 ord under de sista 10 minuterna. 

Jens Fjellström, Experkommentator: 366 ord under de sista 10 minuter 

 

Sverige – Trinidad & Tobago, VM 2006, minut 84-94. 

Chris Härenstam (C) 

Glenn Strömberg (G) 

Vi kommer in i matchen när det återstår 10 minuter, ställningen är 0-0. 

G: Lite dåligt faktiskt. 

C: Svag hörna. Jonson provar skott, andra bollen då till Källström men först är nummer 11 
Edwards som sätter fart, glidtackling underbar sådan av Källström. Det var annars ett bra läge 
för Trinidad. 

G: Bra gjort av Kim att få stopp på det anfallet det hade blivit jättefarligt de var, två mot en om 
de hade kommit förbi Källström. 

C: Larsson, Johnson, Allbäck, Johnson utnyttja din snabbhet nu, snabb är också Whitley. Mot 
Glen. Ljungberg…..Zlatan. Ljungberg kunde fortsatt sin löpning. Hjälp honom bra jobb där. 
Ljungberg som ligger ner och har ont. 85:40 står klockan snart på. Jag hoppas att domaren har 
modet att lägga till 4-5 minuter för det borde han göra. Larsson, Källström, Whitley som gjort 
ett kanonjobb. Nu hamnar Sverige i det där läget så det nästan är så att paniken börjar infinna 
sig.  

G: Ja vi har nästan panik här tänk då hur det är på plan.  

C: Källström vilka ytor för Ljungberg, Allbäck, Larsson. Källström spelar bra till Zlatan nej 
Zlatan synd. Det är så rätt gjort. Alexandersson, Edman sticker, det uppfattar Birdshaw, han gör 
en kanonmatch idag nummer 7. Lucic, Källström, Edwards på honom då, Birdshaw, 
Alexandersson upp med laget får Sverige någon kvalificerad målchans till återstår att se. Här 
kanske, Zlatan, svår boll. Zlatan igen Trinidad rensar undan och det går också till Stern John. 

G: Se upp här! 
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C: Glen mot Mellberg. Hjälp Mellberg, hjälp Mellberg. Klockan tickar på mot nittio minuter 
oerhört intressant att se vad stopptiden blir. Källström, Edman, Zlatan till Larsson, Larsson, 
Larsson, snubblar på bollen kommer att få en varning. Tre minuter är stopptiden, blott tre 
minuter och så ligger det alltså en spelare från Trinidad ner och har ont. I  Port of Spain, 
huvudstaden i Trinidad Tobago kommer man säkert att kalla det här undret i Dortmund. 

G: Ah, vi har några minuter kvar här men jag har inte riktigt koll på vilka spelare vi har bytt in 
här Sverige har. 

C: Vi har bytt in samtliga. 

G: Samtliga sex, det är bara det att det ska va trettio sekunder på varje byte det är tre minuter 
bara det och det har funnits en hel del minuter till här i andra halvlek, så det är lågt tilltaget de 
där tre minuterna. 

C: Ja, här har det snart gått en minut senast skadan tillkom, ja en minut. Har du någon sista 
lösning?  

G: Nej jag tycker lösningen såg vi redan här i första halvlek jag tycker det är lite svagt att man 
inte har kunnat hitta den här lösningen oftare här i andra halvlek, gick och se hur de skulle spela 
och när de blev tio man blev det ännu enklare och göra de saker man skulle göra och byta kant 
så snabbt man skulle göra, löpte inte in bakom backlinjen som man skulle göra och det gör att 
vi haft problem. 

Dock har vi skapat målchanser som skulle kunnat avgöra matchen, hoppas vi hittar en till som 
du sa innan. Men det känns ganska svårt här nu de har försvarat sig bra de sista tio minuterna 
Trinidad. 

C: Ljungberg, in med skiten i mål nu. Ljungberg, Edman, dem två missförstår varandra. Sverige 
har haft 18 skott på mål Trinidad Tobago 6. Bra spelat till Grey som naturligtvis inte var skadad, 
ser ni ju där, släpp inte in någon boll nu.  

Shaaban till Källström, fyrtio sekunder kvar av stopptiden. Utmärkt långboll till Ljungberg, fyll 
på, fyll på, fyll på. Hjälp Ljungberg, som söker en frispark, får det inte. Istället blir det ett inkast 
till Trinidad. Ljungberg är så arg. Ska inte heller ha en frispark. 

Källström till Johnson, nu är det bara sekunder kvar. Alexandersson, måste lyftning komma, 93 
minuter är spelat. Lyft in bollen nu Alexandersson, kommer här mot Larsson, andrabollen går 
till Trindad & Tobago och domaren blåser av det är 0-0 och det här är säkerligen ett resultat 
som fotbollsvärlden älskar, för man brukar hålla på underdogsen. 

Totalt sägs det 647 ord under de sista 10 minuterna av matchen. 

Chris Härenstam, Kommentator: 422 ord under de sista 10 minuterna. 

Glenn Strömberg, Experkommentator: 225 ord under de sista 10 minuterna. 

 

 


