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ABSTRACT 

 

De olympiska spelens invigningsceremonier är till brädden fyllda med 

symboler, tecken och myter som alla syftar till att konstruera nationella 

identiteter och -narrativ. Ofta hämtas dessa symboler och tecken ur 

populärkulturen. Jag har semiotiskt försökt analysera dessa tecken för att se 

på vilka sätt värdländernas nationella identiteter porträtteras. Jag har också 

valt att analysera detta utifrån teorier om media events som tv-genre. De 

sekvenser jag har valt att studera har visat på att nationens narrativ i stor 

utsträckning konstrueras för att gagna socialt dominerande grupper och 

befästa maktpositioner.
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1. INLEDNING 
 

Den här uppsatsen rör sig runt tre, på ytan, vitt skilda begrepp. De tre 

begreppen är nationella identiteter, populärkultur och så kallade Media Events. 

Scenen vi kommer hålla oss på är de olympiska spelen. Dels vinter-OS i Sotji 

2014 och dels sommar-OS i London 2012. Vi kommer se hur nationella 

identiteter konstrueras och används. 

De moderna olympiska spelen har aldrig saknat politiska motiv. Pierre De 

Coubertin, som startade den olympiska rörelsen på det sena 1800-talet, hade 

förhoppningen att de olympiska spelen skulle bidra med social förändring 

genom sport. Idrottens möjligheter till kulturellt utbyte, fredsbyggande, social- 

och moralisk uppfostran och så vidare var några av de värden som drev De 

Coubertin (Girginov 2010:9). 

Bakom de olympiska spelen ligger fortfarande politiska motiv. Syftet med den 

här uppsatsen är att visa på konstruktionen av nationella identiteter och 

nationalism i olympiska spelens invigningsceremonier. Jag kommer göra ett 

försök att spåra hur den typen av strukturer byggs genom att se på hur idrott 

och populärkultur samverkar för att skapa dessa strukturer. Detta syns kanske 

tydligast i invigningsceremonierna där värdländerna har möjlighet att visa upp 

sig från sin allra bästa sida. 

Jag har valt att jämföra invigningarna från de senaste två olympiaderna. Först 

den i London 2012 och sedan den i Sotji 2014. London är visserligen en 

sommarolympiad och Sotji en vinterolympiad men båda går att studera utifrån 

Dayan & Katz tankar om Media Events och ceremoniell television som tv-genre 

(1992:25). Då min jämförelse främst kommer handla om hur symboler och 

tecken används för att konstruera nationella identiteter fungerar de båda utmärkt 

som analysmaterial. 
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1.2 Frågeställning 
Min frågeställning lyder så här: 

- På vilket sätt porträtteras värdländernas nationella identiteter under OS- 

invigningarna i London 2012 och Sotji 2014? 

- Hur används populärkulturella symboler och intertextualitet för att konstruera 

dessa nationella identiteter? 

- Hur kan man förstå denna process utifrån teorier kring Media Events och 

ceremoniell television? 
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2. BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 

 

”All in all, then, nationalism’s death, like that of Mark Twain, has been 

greatly exaggerated.” (Bairner, 2001:16) 

Under en lång period har det varit populärt att tala om nationernas död. 

Globaliseringen ska ha gjort nationella identiteter, inte bara överflödiga, utan 

också omoderna. Bairner menar dock, som i citatet ovan, att så inte är fallet. 

Istället visar han på hur globaliseringen och nationella säregenheter ofta 

samverkar. Inte minst inom sportens värld (ibid.). 

Dayan & Katz myntade begreppet Media Events. De har studerat historiska 

ögonblick som livesänts i tv, allt från kungliga bröllop till månlandningen och 

John F Kennedys begravning, och konstaterar att den här typen av 

sändningar är en egen TV-genre. Den här typen av tv vill ge oss något att 

samlas kring, ett slags avbrott i den vardagliga lunken, som ger mening och 

sammanhang. De är tv-sändningar som är ceremoniella både i sitt uttryck och 

i sitt innehåll. Dayan & Katz identifierar dessa typer av mediehändelser som 

”contests, conquests and coronations”. Ofta bär de spår av alla dessa tre 

samtidigt (Dayan & Katz, 1992:25). 

De olympiska spelen är ett lysande exempel både på media events och 

nationsbyggande. Hogan kallar de olympiska spelen för ”key sites in the 

discursive construction of nation” (Hogan, 2010:135). Hon använder 

begreppet ”imagined communities”, som vi kommer få skäl att återkomma till 

när vi tittar närmare på begreppet nationell identitet, och menar att 

representationen av karaktärer, historia, myter och kultur är det som 

konstruerar ”nationens narrativ” (ibid:136). Hogan gör en analys av hur 

olympiska invigningsceremonier använder den här typen av narrativ och i 

vilket syfte. 

Inte minst användandet av populärkulturella symboler och karaktärer hjälper 

till i konstruktionen av nationella identiteter. I OS i London 2012 var till 

exempel filmkaraktärer som James Bond och Mr Bean representerade. John 

Fiske beskriver populärkultur som mening producerat av dominerade grupper 

med de dominerande gruppernas resurser. Populärkultur är alltså, enligt den 
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definitionen, alltid sprungen ur lägre klasser och bär på ett inneboende 

motstånd mot de klasser som har makt. Därför blir det intressant att se hur 

populärkultur kan användas som ett sätt att definiera nationella identiteter 

(Fiske, 1991:2). 

Jag vill också säga några ord om nationalitet. Det enda som forskare på 

området lyckats komma överens om, enligt Bairner, är att begreppen nation, 

nationalism och nationell identitet är svårdefinierade. Jag har dock valt att 

använda begreppet nationell identitet i denna uppsats snarare än nationalism 

då det senare begreppet också inrymmer politiska idéer medan den nationella 

identiteten snarare definieras av myter och föreställningar om vad som 

definierar gemenskapen (Bairner, 2001:2). 

Grovt förenklat säga att det finns två skolor av teorier kring nationell identitet. 

Å ena sidan den som talar om nationella identiteter som något primordialt 

och ursprungligt. Nationen är då ett slags naturligt fenomen med urhistoriska 

rötter. Å andra sidan finns idén om nationella identiteter som ett arv från 

modernismen. I denna tradition framhålls att före industrialismen så var 

människors identifikation mindre med nationen och mer med sitt lokala 

sammanhang. Nationalismen blev då en politisk metod för att samla stora 

grupper av människor kring ett gemensamt syfte och mål (Bairner, 2001:5). 

Bairner nämner ”imagined communities” (ibid.). Detta är ett begrepp lånat av 

Benedict Anderson som menar att nationen främst är en upplevd gemenskap. 

Bairner menar att nationella identiteter visserligen är konstruerade som myter 

men har också kopplingar till verkliga platser och händelser. Myter är dock 

grundläggande i konstruktionen av nationens narrativ. Hogan beskriver detta 

som att nationen ges en mening genom användandet av berättelser, bilder, 

symboler, ritualer, historia och så vidare (Hogan, 2010:136). 
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3. TEORI 
 

Vi ska nu se närmare på de tre begreppen jag nämnde i min inledning. Media 

Events, nationell identitet och populärkultur. På ytan är dessa begrepp inte 

tydligt sammanlänkade men Dayan & Katz menar att byggandet av identiteter 

absolut sker inom ramen för Media Events. Speciellt inom ramen för det 

paradigm de kallar för ”contests” (Dayan & Katz, 1992:35). 

De menar att när vi som publik ser idrottsevenemang, till exempel de 

olympiska spelen, på tv så ger det oss två motsägelsefulla roller. Vi måste 

dels heja på ”vårat” lag, ofta hemmanationen, och vi måste dels avgöra vilka 

som ”vinner”, ibland i en moralisk betydelse. Vi blir domare och partiska på 

samma gång. Vi förväntas vara både partikularistiska och universalistiska 

(ibid). 

Billig (1995:122) är inne på samma spår och menar att nationella identiteter, 

framförallt i samband med idrott, uppvisar möjlighet till både partikulära och 

universella läsningar. Vem vi hejar på är det som avgör om vi får vara en del 

av den nationella gemenskapen. Samtidigt är ”vår” nationalitet alltid normativ 

och ger oss en möjlighet att hitta en plats i ett internationellt sammanhang. 

Jag kommer även ta upp begreppet populärkultur här då det kommer 

återkomma på ett antal olika sätt i min analys av materialet. En av mina 

frågeställningar är ju som bekant hur populärkulturella symboler används för 

att konstruera nationella identiteter. 

3.1 Media Events 

 

Dayan & Katz (1992) talar om det de kallar för Media Events. Olympiska 

spelen är ett exempel men även den första månlandningen, kungliga bröllop, 

politikers resor, andra sportevenemang och så vidare skulle kunna räknas hit. 

De menar att dessa media events i viss mån tagit över religionens roll som 

skapande av högtider och helgdagar. Det vill säga att detta är tillfällen som 

bryter av mot den vanliga rutinen och är ett tillfälle då människor samlas runt 

tv-apparaterna för att följa något som står över det vardagliga. Dayan & Katz 

menar att detta både bidrar till och beror på att sändningarna har en slags 
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ceremoniell och högtidlig ton. 

Tonen och innehållet gör att det går att prata om Media Events som en egen 

genre, hävdar de. Vissa kriterier bör uppfyllas; att det är live, att det bryter mot 

det vardagliga tv-tittandet, att det är riktat mot masspublik, att tonen är 

högtidlig, att programinnehållet inte initierats av tv-bolaget självt och så 

vidare. 

 

Kritik har framförts mot att teorierna kring Media Events inte längre är aktuella i 

ett medielandskap där det snarast är rutin att försöka bryta mot det vardagliga 

och invanda. OS-invigningar är dock, som Hogan visat (2010:147), 

publikmässigt enormt stora mediehändelser och som exempel på ceremoniellt 

tv-tittande fortfarande lika aktuellt. 

Dayan och Katz talar om att alla media events förhåller sig på olika sätt till 

”scripts”, manus eller förutbestämda roller och handlingsmönster. De delar in 

dessa scripts i tre kategorier. Conquests, Contests & Coronations. Översatt: 

Erövringar, Tävlingar och Kröningar (det låter dock helt klart bättre på 

engelska). 

Till Conquests hör sådant som skulle kunna räknas som ”giant leaps for 

mankind” (Dayan & Katz, 1992:26). Sällsynta och grandiosa händelser som 

lämnar världen i ett annat tillstånd än den var innan. Den första 

månlandningen, Berlinmurens fall, Anwar Sadats resa till Israel etc. 

Contests å sin sida handlar om tävlingar och kamper. Hit räknas OS och 

världsmästerskap men även politiska debatter och liknande. 

Coronations är rituella tillställningar som helt och hållet baseras på 

ceremonier. Begravningar, kungliga giftemål, faktiska kröningar och så vidare. 

Även prisutdelningsgalor som Oscarsgalan hör hit. 

Dessa tre ”scripts” är på många sätt sammanlänkade och behöver absolut 

inte utesluta varandra. Media Eventet blir, menar Dayan & Katz, snarare 

starkare av att alla dessa delar representeras. De tar den första 

månlandningen som ett exempel. 

Den hade föregåtts av att USA och Sovjetunionen tampats om att vara 
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först till månen (Contest). Detta följdes sedan av en av de mest ikoniska 

erövringar 

som världen dittills skådat. Både den rent fysiska bragden att sätta en man på 

månen men också i fråga om tv-produktionen. Alla ögon riktades åt detta håll. 

(Conquest). Detta följdes sedan av ett slags segertåg och hyllning av 

astronauterna som hjältar (Coronation). 

Just hjältemyten ligger, enligt Dayan & Katz, som en bakgrund till allt detta. 

Kanske mest uppenbart i contests- och conquests-paradigmen men också i 

coronations-scriptet. Där kan till exempel en begravning ses som hyllandet av 

en hjälte som offrat sig för en större sak (John F Kennedy, till exempel) eller i 

bröllopet mellan Diana och Prins Charles så scriptades hon som flickan från 

”folket” som tagit sig ända upp på tronen. 

Dayan & Katz menar att media events bygger på ett förhandlat samarbete 

mellan tre agenter. Dels organisatörerna av själva evenemanget, dels tv- 

bolagen som sänder detsamma och slutligen tittarna som ser och deltar i 

evenemanget hemifrån. Dessa tre spelar alla viktiga roller i hur lyckat och 

genomslagskraftigt ett media event blir. I organisatörens roll ingår att bidra 

med en bakgrund till evenemanget som ger det signifikans och tyngd. Tv- 

bolagens roll återkommer vi strax till medan åskådarnas roll är att se, 

uppskatta och bidra med en slags vördnad för evenemanget. 

För tv-bolagen handlar det om att skapa det Dayan & Katz kallar för en 

liturgisk kontext för evenemanget. Detta sker, menar de, i två steg. Först en 

avkontextualisering. För att bli ett media event måste det först plockas av sin 

rumsliga och tidsliga aspekt och bli något som omges med förväntan, bävan 

eller något annat som bryter mot det tidsbestämda. Det måste lyftas upp ur 

vardagligheten. Inte sällan sker detta genom ”inför”-program eller 

diskussioner om vad som kommer hända under eventet. 

Nästa steg är sedan en återkontextualisering. En inramning där media eventet 

är det enda som spelar roll i just den kontexten. Dayan & Katz använder 

återigen bröllopet mellan Prinsessan Diana och Prins Charles som exempel 

då det, på kvällen efter bröllopet, skulle återupptas vanliga nyhetssändningar 

så var dessa märkbart oviktiga i jämförelse. Samma dag hade en ung man 

blivit dödad i en stadsdel i London men i medias rapportering framstod detta 
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som näst intill omöjligt att prata om i skenet av den totala dominans som det 

kungliga bröllopet hade tilldelats tidigare. Tv-bolagens roll är alltså inte att så 

tydligt som möjligt återberätta ett händelseförlopp. Deras roll är att vara med 

och skapa förloppet på det sättet att de ramar in, kontextualiserar och väljer ut 

vilka delar vi som åskådare ska se och, förhoppningsvis, visa vördnad inför 

(Dayan & Katz, 1992:104). 

 

3.2 Nationalitet, idrott och makt 

Michael Billig menar i sin bok ”Banal Nationality” att nationella identiteter och 

sport är tätt sammanlänkat (Billig, 1995:119). Alan Bairner håller med och 

kallar till och med idrott för ”one of the most valuable weapons at the disposal 

of nationalists” (Bairner, 2001:177). Idrotten har förmågan att vara både 

universalistisk och partikularistisk på samma gång och blir därför ett utmärkt 

verktyg för att tillskansa sig det som ofta benämns som ”soft power”. Ett slags 

maktanspråk genom attraktion och dragningskraft (Arning, 2013:523). 

Kopplingen mellan nationella identiteter och idrottsutövande är naturligtvis 

komplex och kan förstås på många olika sätt. Såväl Billig (1995:125) som 

Bairner (2001:xiii) menar till exempel att deras akademiska synsätt på idrott 

inte hindrar dem från att själva bli jublande glada när deras respektive 

nationer har framgångar inom idrott. Den här uppsatsens författare har själv 

upplevt liknande symptom. 

Ett annat sätt att förstå kopplingen mellan nationell identitet och idrott är att, 

som sociologiprofessor Jackie Hogan, fundera på vilka som vinner på att 

nationen kopplas ihop med sport. Vi har förstås atleterna, som är i fokus, men 

Hogan ser tydligt tre ännu större vinnare i de olympiska 

invigningsceremonierna. 

Den första vinnaren är kapitalet. Tillverkare av produkter förknippade med 

OS, lokala serviceföretag, reklamföretag, broadcastingföretag och andra 

vinstdrivna organisationer drivs alla av förhoppningen att göra en enorm 

vinst under OS. Och de gör de också i regel, enligt Hogan. Såväl direkt som 

indirekt (2010:147). 

Den andra vinnaren är socialt dominerande grupper. Grupper som baserat på 
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klass, kön, etnicitet eller ursprung har en privilegierad ställning inom nationen 

(ibid). Pierre Bourdieu berör detta i sin text ”How can one become a sports 

fan?” där han på ett tydligt sätt visar hur idrott använts som ett sätt att 

bekräfta sociala hierarkier genom att högre klassers idrottsliga ideal görs 

otillgängliga för de klasser som de dominerar (Bourdieu, 1999:430). 

Den tredje, och största vinnaren i Olympiska sammanhang, enligt Hogan, är 

staten. Staten är nämligen vinnare på två olika sätt samtidigt. Den är en 

vinnare utifrån att den får tillfälle att visa sin överlägsenhet gentemot andra 

stater men också för att den kan befästa sin styrka i inrikespolitiken (Hogan, 

2010:148). 

Staten har under idrottssammanhang som en OS-invigning ett ypperligt tillfälle 

att visa på nationen som något organiskt och enande (något vi återkommer till 

i analysdelen) och som har utvecklats naturligt genom millennier tillbaka. Om 

nationen är denna naturliga, enande kraft genom historien så kan staten ses 

som en förlängning av detta. Staten kan då inte ses som en förtryckande 

överhet eller en verktyg för etablissemanget utan som en förlängning av 

nationen och folket självt. 

”By this logic, resistance to the state authority is dampened, as 

struggle against the state becomes a futile struggle against oneself” 

(Hogan, 2010:148) 

3.3 Populärkultur 

 

Det populära och folkliga blir alltså ett verktyg för staten att äga rätten att 

definiera den nationella identiteten. Under OS-invigningarna tar sig detta 

bland annat uttryck i användandet av populärkulturella symboler och tecken. 

Hogan menar dock att användandet av dessa icke-normativa symboler även 

bär på möjligheten att använda dessa till motstånd. ”In co-opting the Other … 

Olympic opening ceremonies create the opportunity for counter-hegemonic 

readings” skriver hon. (ibid:147) 

Hon får medhåll av John Fiske som beskriver populärkulturen som något som 

är i ständig förhandling. Populärkulturen är den kultur som socialt dominerade 

grupper producerar, skriver han, med hjälp av resurser (såväl materiella som 
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diskursiva) från dominerande klasser. Kultur, menar Fiske, går inte att skilja 

från de som producerar den och är därmed ständigt sammanlänkat med 

processer som handlar om att förstå sin omvärld och sig själv (Fiske, 1991:1). 

Han är kritisk mot synsättet att dominerade grupper konsumerar masskultur 

utan reflektion eller ens vilja. Fiske är klart mycket mer positivt inställd till 

populärkultur. I sin läsning av Madonna ser han till exempel hur hon använder 

sig av dominerande, hegemoniska strukturer för att på samma gång bryta 

ner dem (Fiske, 1991:77). 

Populärkulturen har förmågan, menar Fiske, att visa både på dominerande 

strukturer och samtidigt vara oppositionell och motsägelsefull. 

”A cultural analysis…will reveal both the way the dominant ideology is 

structured into the text and into the reading subject and those textual 

features that enable negotiated, resisting, or oppositional reading to 

be made.” (Fiske, 1991:98) 

Fiske har fått kritik för att han är så positivt inställd till populärkulturen. Inom 

flera andra teoretiska traditioner menar man att den typen av kultur är 

massproducerad och främst till för att främja kapitalistiska intressen. Fiske 

menar dock att populärkultur som vara är beroende av två ekonomier, den av 

kapitalet styrda finansiella ekonomin, men i minst lika stor utsträckning är 

varans popularitet beroende av kulturella ekonomier där kapitalistiska 

intressen inte har samma inflytande (Storey, 2009:216). 

3.4 Text och intertextualitet 

 

Begreppet text, i den meningen jag kommer använda det senare i denna 

studie, syftar inte nödvändigtvis på text i form av bokstäver som satts 

samman till att bilda ord på ett papper. Text är alla former av tecken som kan 

vävas samman för att skapa en mening. Bokstäver, till exempel, är tecken i 

det system vi kallar för alfabetet och kan sättas samman för att bilda ord. TV- 

genrer som ovan nämnda Media Events är ett annat exempel på 

teckensystem. Intertextualitet handlar då om att låna tecken från ett system 

för att skapa nya meningar (Gripsrud, 2011:178). 

Fiske menar att alla studier av kultur måste vara intertextuell. Speciellt 
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populärkulturen. Det är först när texten möter en annan text som den får en 

mening, skriver han (Fiske, 1991:1). För att förstå en text måste vi alltså 

förstå textens sammanhang. En slags hermeneutisk cirkel där en texts 

kontext består i relationen till andra texter. En totaltext som måste tas i 

beaktande för att förstå den enskilda texten. Och vice versa (Gripsrud, 

2011:182). 

All text uppstår i förhållande till de sociala strukturer som omger den men 

textens mening bestäms av textens agenter. Inom varje teckensystem finns 

möjligheten att bygga meningar som antingen tjänar till att hålla systemet på 

plats eller destabilisera och öppna systemet för förändring. Populärkulturen är 

ett konstant flöde av försök att skapa mening. Den måste därför förstås 

intertextuellt, men också i relation till de sociala strukturer den ger mening åt 

(Fiske, 1991:98). 

Genom en kombination av alla dessa teorier (media events, nationalitet, 

intertextualitet, populärkultur) så får vi ett tydligt ramverk inom vilket vi kan 

studera OS-invigningarna. Naturligtvis kunde vi ha valt en uppsjö andra 

teoretiska ramverk.
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4. METOD 
 

4.1 Semiotisk analys 

 

Semiotisk analys, som Gripsrud beskriver den (2011), är en metod för att 

tolka texter, koder och tecken. Semiotik är en form av strukturalism i den 

meningen att metoden främst intresserar sig för synkrona element och hur 

dessa hänger samman snarare än att redogöra för processer av 

meningsskapande. (ibid:175) Metoden bygger framförallt på 

språkteoretikern Ferdinand de Saussures semiologi (ibid:146) och på 

filosofen och matematikern Charles Sanders Pierce som var först med att 

använda uttrycket semiotik (ibid:154). 

Enligt Saussure, vars fokus ligger på verbala språk och tecken, så är ett 

tecken bestående av dels själva betecknelsen och dels det den betecknar. På 

engelska kallas detta the signifier och the signified. Tecknet för hund, till 

exempel, består dels i själva tecknet som vi läser det gestaltat med bokstäver 

men det har också betydelsen en konkret hund (ibid:146). 

Vidare har hunden både denotativa och konnotativa funktioner. Dels syftar 

tecknet på att denotativt beskriva själva hunden som materiellt objekt men 

konnotationerna kring hunden kan handla om lydnad, tillgivenhet, 

aggressivitet och så vidare (ibid:149). 

Pierce å sin sida menade att tecken kan ha olika kvaliteter. Symboliska, 

ikoniska eller indexikala. Symboliska tecken betyder att relationen mellan 

beteckningen och det betecknade är arbiträrt och i viss mån godtyckligt. 

Ikoniska tecken är den sortens tecken som försöker efterlikna det 

betecknade. 

 

Indexikala tecken är sådana som pekar mot en betydelse. Pierce menar 

vidare att tecken kan bära spår av alla dessa tre funktioner (ibid:156). Roland 

Barthes bygger vidare på Saussures idéer och menar att tecken också har 

sekundära signifikationer. Alltså fler ordningar av konnotation som i sin tur 

ger mening åt denotationerna. För att fortsätta med vårt hundexempel så 

skulle tecknet hund, i en andra ordningens signifikation, kunna användas i 
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betydelsen en obehaglig människa (Storey, 2009:118). 

Enligt Barthes är myter en andra ordningens signifikation. Han menar att 

myter definieras, inte av sitt innehåll utan av sin form. Mytens denotativa 

funktioner är alltså avgörande för dess konnotativa mening (Rose, 2001:90). 

Detta möjliggör för myten att naturaliseras hos sina läsare, skriver Barthes, 

då mytens anspråk varken är sanning eller lögn. Han menar att myten är en 

slags tredje kategori som varken är ”lie nor confession; it is an inflexion” 

(Barthes 1972:128). Med andra ord får mytens innehåll mening så fort 

läsaren har gett den en mening och samma mening är då naturlig för läsaren 

eftersom den kommer från henne själv. Det är detta som Barthes kallar 

naturalisering (ibid.). 

Barthes menar att myten på detta sätt har en dubbel funktion. Dels lär den 

oss kulturella koder och dels får den oss att följa dessa. Myten ”makes us 

understand something and it imposes it on us” (Storey. 2009:121). 

4.2 Utförande 

 

I Gillian Roses ”Visual Methodologies” återfinns Dyers checklista för 

semiotiska studier av hur människor agerar i bilder (Rose, 2001:75). Detta är 

mycket passande eftersom jag ska studera sekvenser och narrativ i en OS-

invigning. Dock kommer jag att behöva göra vissa justeringar i denna. Bland 

annat kommer jag vara mer intresserad av agens och handling än av bildens 

komposition. Men i stort kommer jag att utgå ifrån denna checklista (ibid.). 

Den ser ut som följer. 

1. Representation av kroppar 

2. Representation av beteende 

3. Representation av aktivitet 

4. Rekvisita och miljö 

 

I representationen av kropparna kommer vi studera bland annat ålder, kön, 

ras och utseende. Skönhet, styrka, storlek och så vidare bär alla på 

konnotationer och signifikans. 

Vad gäller representationen av beteende kommer vi se på kroppsspråk, 
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ögonkontakt och poser. Exempel på frågor skulle kunna vara; vem tittar på 

vem, hur rör sig kroppen, uttrycker den några känslor, vilka poser tar den, 

vem står och vem ligger? 

Aktiviteten representeras av beröring, kroppsrörelse och positionell 

kommunikation. Här kommer vi ställa frågor om vem som vidrör vem, är 

karaktären intim eller distansierad, vem är aktiv och vem är passiv, kan man 

utläsa status i hur karaktärerna är positionerade? Vad gäller rekvisita och 

miljö kommer vi titta närmare på karaktärernas omgivning. Vad finns, vad 

saknas, vad symboliserar och karaktäriserar rekvisitan (Rose, 2001:75 ff)? 

 

4.3 Avgränsning 

 
De två invigningar som jag valt att titta på är tre timmar långa vardera. Alltså 

sex timmar visuellt material, totalt. En semiotisk analys av alla dessa bilder 

skulle bli ett allt för stort projekt för denna uppsats vilket har gjort att jag har 

varit tvungen att välja ut sekvenser att behandla. 

Semiotiken handlar om bildanalys. Jag har dock valt att behandla sekvenser, 

snarare än bilder, i min semiotiska analys. Det kan till exempel röra sig om ett 

skeende, ett bildutsnitt, ett handlingsförlopp eller en karaktärs agerande under 

en avgränsad del av invigningen. Båda invigningarna är uppdelade i 

sekvenser redan och i vissa fall kommer jag använda de, av regissörerna, 

gjorda avgränsningarna då det verkar rimligast. Speciellt i de fall där 

regissörerna har gjort liknande val i avgränsning. Jag kommer motivera detta 

tydligt för varje sekvens jag väljer att analysera. 

Att följa en karaktär genom en OS-invigning kan vara hjälpsamt i de fall där 

karaktären är bärare av ett narrativ som vi kan ana inkluderar mer än bara 

själva karaktären. Vi kan i flera sammanhang, till exempel, se en person, en 

plats, en sång eller något annat fysiskt föremål flyta samman och bli ett med 

nationen som begrepp. I dessa fall blir det intressant att följa karaktärens 

narrativ eftersom det då blir ställföreträdande för nationens dito. 

4.4 Vidare avgränsning, valda sekvenser. 

I mitt val av sekvenser och karaktärer att följa och studera har jag, som Gillian 
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Rose uttrycker det, valt bilder ”on the basis of conceptually interesting they are” 

(Rose, 2001:73). Med det menas att jag har valt bilder och sekvenser där 

symboler för nationen gör sig påminda. Flaggan, drottningen, presidenten och 

så vidare. Urvalet är alltså inte ett uttryck för ett försök att måla en så bred bild 

som möjligt utan att finna sekvenser där tecken och indexikalitet kan ge en 

djupare inblick i hur nationella identiteter skapas. I de tre första fallen har jag 

valt sekvenser som på ett eller annat liknar varandra i de olika ceremonierna. 

Den sista sekvensen är från invigningen i London och kan kontrasteras mot 

avsaknaden av en liknande sekvens i den ryska. 

Vad händer då i de sekvenser jag inte har valt att ta med i min analys? Hade 

en invägning av det materialet gett en annan bild av invigningarna? Mitt svar 

på den frågan är nej. En anledning till detta är att OS-invigningarna är en del 

av den tv-genre som vi tidigare benämnt som Media Events. De följer en 

förhållandevis given mall, vilket också Hogan visar (2010:138), och ingen av 

de två invigningarna som jag studerar gör några direkta avsteg från den 

mallen vare sig innehållsmässigt eller strukturellt. 

Inledningssekvenserna 

I inledningen av såväl Londons som Sotjis ceremonier ges en slags historisk 

tyngd åt respektive nation. I båda fallen med hjälp av barn och historiska 

kopplingar. Därför finns det anledning att se på båda dessa sekvenser och 

göra ett försök att jämföra dessa. Bilden av nationen som en organisk, naturlig 

och urhistorisk företeelse är mycket tydlig i båda fallen. Av den anledningen 

kan också dessa sekvenser hjälpa oss svara på den här uppsatsens första 

frågeställning, den om hur värdländernas nationella identiteter porträtteras. 

Flaggorna 
 

Hissandet av landets flagga är en viktig del i båda invigningsceremonierna. 

Flaggan är naturligtvis en typ av signifier som bär många konnotationer och de 

är därmed intressanta att följa på sin resa. Här får vi därför ett delsvar på den 

andra frågan i min frågeställning, den om hur populärkulturella tecken och 

intertextualitet bidrar till att konstruera de nationella identiteterna. 

Farbror Styopa, Mary Poppins och det goda samhället 
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I båda invigningsceremonierna används barnboksfigurer för att illustrera det 

framväxande, goda samhället. Det omhändertagande Storbritannien 

representeras av den flygande nannyn Mary Poppins och det ryska goda 

samhället representeras av den vänlige polismannen Farbror Styopa. Här får 

vi ännu ett delsvar på våra frågeställningar. Kanske tydligast på den om 

populärkulturens påverkan på den nationella identiteten 

 

Elizabeth II och James Bond 
 

James Bond och Drottning Elizabeth II har ett meningsfullt utbyte i 

Londonolympiadens invigningsceremoni. Vi ska följa deras väg till såväl 

arenan som till en slags absolut maktposition. Populärkultur och intertextualitet 

är nyckelord i den här sekvensen. Detta är även ett tydligt exempel på den 

typen av Media Events som Dayan & Katz skulle placera i ett coronations- 

paradigm. 
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5. ANALYS 
 

5.1 Green and Pleasant Land & ABC 
 

5.1.1 Green and pleasant land 

 

Londonolympiadens invigningsceremoni, Green and pleasant land, inleds med 

att vi får se den olympiska stadion dekorerad som en grön kulle med en liten 

bondgård, en majstång och en cricketplan. I ena hörnet av stadion tornar 

även en modell av Glastonbury Tor upp sig. Detta är ett ikoniskt tecken som 

pekar mot det ursprungliga England, eller Albion, som ska ha grundats på 

denna gröna kulle, enligt myten. En historisk plats som konnoterar ett slags 

uråldrigt England med gudomliga krafter. 

Hela scenen är en bild av det traditionella, förindustriella ”Merry England”. 

Människor i lantliga viktorianska kläder spelar cricket, plockar äpplen, leker 

tillsammans och verkar lyckliga. En ljus pojkröst hörs sjunga de första tonerna 

på William Blakes ”Jerusalem”. Denna hymn används som en slags inofficiell 

nationalsång för England, framförallt i idrottsammanhang. 

Sången handlar om hur Jesus själv, enligt legenden, under sin levnad besöker 

Glastonbury och därmed bygger ett ”nytt Jerusalem”, det vill säga en himmel 

på jorden, i ”England’s green and pleasant land”. Pojken som sjunger står på 

läktaren iklädd en ljusgul tröja omgiven av barn i likadana kläder. Hans röst är 

änglalik och scenen växlar mellan bilder på honom som sjunger och på 

folkmyllret på de gröna kullarna. 

Människorna på de gröna kullarna verkar lyckliga och ha ett enkelt liv. De 

sysslar med idrott, kulturaktiviteter och odling men inte så mycket annat. 

Sången förstärker budskapet om England som ett himmelrike på jorden. 

Efter att pojken sjungit två verser klipps det över till en flygbild över the Giant’s 

causeway. Ett välkänt landmärke på Nordirland. I nedre hörnet står det också 

”Northern Ireland” för tydlighetens skull. En grupp barn står och sjunger 

”Danny Boy”. Även det en slags inofficiell nationalsång för Nordirland som ofta 

används i idrottssammanhang. Barnen är klädda i vitt och i den här scenen 
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varvas flygbilder på de sjungande, vitklädda oskyldiga barnen i det dramatiska 

landskapet med bilder från de gröna kullarna inne i olympiastadion. Här klipps 

också in bilder från en rugbymatch där Nordirland gör poäng genom en 

touchdown. 

Vår rundflygning över Storbritannien fortsätter med snarlika scener från 

Skottland och Wales. Barnkör, inofficiella nationalsånger, heroiska ”tries” ur 

respektive landslags rugbymatcher. 

När vi sedan avslutat vår rundflygning över Storbritannien återvänder vi till 

arenan där pojken som sjöng de första två verserna av ”Jerusalem” nu fått 

sällskap av en hel barnkör. De fortsätter sjunga slutet på Jerusalem samtidigt 

som hästdragna kärror från ”the London Omnibus Company” gör sitt intåg på 

arenan. I en av dessa kärror finns skådespelaren Kenneth Branaugh, känd 

bland annat för sina Shakespear-tolkningar. Han är klädd som och ska 

föreställa Isambard Kingdom Brunel, mannen som var ansvarig för byggandet 

av järnvägen i England, och därmed en symbol för den framväxande 

industrialismen. 

Brunel kliver ur sin hästkärra och går vördnadsfullt upp mot modellen av 

Glastonbury Tor, symbolen för det historiska England. Samtidigt klipps bilder 

in från när England vann Rugby-VM 2003. Han bestiger kullen och ställer sig 

högt upp. De tidigare lyckliga människorna som symboliserar det rurala, 

traditionella England ser på med oro. Då ställer sig Brunel bredbent och 

reciterar Shakespeare. Till triumfatorisk musik läser han Calibans ord ur 

”Stormen”, som också de handlar om en främmande ö och lika gärna skulle 

kunna handla om det nya, moderna England. 

”Be not afeard; the isle is full of noises, 

Sounds, and sweet airs, that give delight and hurt not. 

Sometimes a thousand twangling instruments 

Will hum about mine ears; 

and sometime voices, 

That, if I then had waked after long sleep, 

Will make me sleep again: and then, in dreaming, 

The clouds methought would open, and show riches 

Ready to drop upon me; that, when I waked, 



23	  	  

I cried to dream again.” (William Shakespeare, the Tempest) 

För att använda Dyers modell för semiotisk analys så såg vi först på rekvisita 

och miljö. De grönskande kullarna och det vänliga England konnoterar 

välmående och trygghet. Glastonbury Tor ger nationen urhistoriska 

dimensioner och som Hogan visar så är denna typ av nationella narrativ 

särskilt kraftfulla då den ger en enorm legitimitet åt staten och de som har 

makt. 

I representationen av beteende så är det lyckliga människor vi ser. De lever av 

de gröna kullarna och det de får ut av dem, det England ger dem, är gott. 

Änglalika, ljusklädda barn sjunger hymner till nationen och blir ikoniska tecken 

för nationens oskuld och renhet. 

I representationen av aktivitet och representationen av kroppar så ser vi ett 

flitigt användande av motsatspar. Det är stillsamma, välordnade barnkörer 

som klipps emellan till hårda manskroppar mitt inne i en våldsam och kaotisk 

rugbymatch. Som om de späda, stillastående kropparna ger styrka till de 

muskulösa, hårt kämpande manskropparna. Det är myten om ett England 

som är rent och oskuldfullt men samtidigt starkt och framgångsrikt. 

 

5.1.2 ABC 

Invigningen i Sotji inleds med att vi får se en flicka som ligger och sover i sitt 

flickrum. Det är nallar runt om henne och hon har somnat med en ABC-bok på 

magen. Hon heter Lyubov, vilket betyder kärlek på ryska, och hon är blond, ljus 

och klädd helt i vitt. 

Vi får följa med in i hennes drömmar och det hon drömmer om är det ryska 

alfabetet. I en datoranimerad sekvens springer hon runt bland bokstäverna i 

det ryska alfabetet där varje bokstav också symboliserar ett ryskt landmärke, 

en rysk kulturpersonlighet eller något ryskt vetenskapligt eller konstnärligt 

framsteg. 

Hon bär ständigt ett ansiktsuttryck av fascination för varje ny bokstav och 

karaktär hon möter. Det är även hennes barnröst vi får höra läsa upp varje 

namn på ryska som nämns. 
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Hennes kropp framställs i de fall det handlar om tekniska landvinningar som 

väldigt liten. Uppställd bredvid Yuri Gagarins rymdfarkost blir hennes kropp 

bara en liten vit prick. När det gäller kulturella eller geografiska symboler så är 

hennes kropp mycket större i bild. Detta ger också en känsla av större närhet. 

När hon, till exempel, står bredvid en häst i en bild ur den ryska barnfilmen 

”Igelkotten i Dimman” (Yozhik v tumane, Norstein, 1975) så är hon nästan lika 

stor som hästen. 

Efter hennes färd genom alfabetet ser vi Lyubov slå upp ögonen som om hon 

vaknar. Nu står hon mitt inne på arenan och ler mot oss. Då tar hon en 

flygande drake och flyger iväg med den. 

Lyubov används som vår guide genom den ryska historien. Den är fylld med 

tekniska, kulturella och historiska framsteg. Det Lyubov lånar åt historien är 

dock den ständigt återkommande lekfullheten och hoppfullheten men 

samtidigt också en garanti för att storslagenheten skall fortsätta med 

kommande generationer. Ryssland väljer att framstå som ett samhälle som 

har gjort tekniska och kulturella landvinningar, som är ett storslaget och 

mäktigt land, men hela tiden med ett oskyldigt vitklätt barn i centrum. 

Likheten med sekvensen från London som vi tittade på tidigare är slående. 

Det är det oskyldiga, lyckliga, vitklädda, barnsliga Ryssland som bär oss 

genom en sammanfattning av historisk storslagenhet. Det är även det som 

fortsätter dra oss in när drömmen verkar ta slut. Då vaknar vi och flyger i väg 

med våran drake. Fortfarande lika lekfullt, fortfarande lika storslaget. 

För att återknyta till min frågeställning om hur nationella identiteter 

porträtteras i dessa invigningar så är det här vi hittar svaret. Nationen är på 

samma gång stor och mäktig som liten och oskyldig. Vi är helt beroende av 

den, den definierar till och med vilka vi är, genom att den är vårt ursprung och 

vår gemensamma historia. Alla försök att ge nationen ett alternativt narrativ 

är lönlöst därför att oppositionella läsningar helt enkelt utesluter oss ur 

nationens stora famn. 

5.2  Flaggorna 

 

Den brittiska unionsflaggan 



25	  	  

 

Vi ser den brittiska flaggan bäras in av representanter från den Brittiska 

flottan, armen och flygvapnet. Uniformerna varierar beroende på vilken 

sektion de kommer från men de marscherar ändå i noggrann takt. 

Representationen av kropparna är så här långt starka, välorganiserade och 

med ceremoniell tyngd. Hela arenan är nedsläckt förutom den tidigare 

nämnda modellen över Glastonbury Tor och en spotlight som följer flaggan 

och får den att se näst intill lysande ut i mörkret. Eftersom flaggan denotativt 

symboliserar det brittiska kungadömet får resan genom det mörka folkhavet 

konnotationer kring hur det brittiska imperiet förde med sig ett upplysningens 

ljus ut över världens alla mörka hav. 

De forstätter sin marsch uppför kullen. Upp mot det som är det traditionella 

Englands mittpunkt (se avsnittet om Glastonbury Tor här ovanför). Flaggan tar 

sig fram med hjälp av hennes majestäts armé, flotta och flygvapen. Längst 

upp på kullen står flaggstången. 

 

Väl uppe så börjar flaggan hissas. Vi ser delar av sekvensen ur ett 

grodperspektiv nedifrån kullen vilket ger flaggan en ännu större ceremoniell 

betydelse. Vi blickar uppåt mot den. Mot symbolen för det förenade 

kungadömet. 

Under tiden flaggan hissas sjungs nationalsången ”God Save the Queen” av 

en barnkör med hörande och döva barn delvis på teckenspråk. De är iförda 

pyjamasar och bryter, såväl i sina kroppar som i sitt agerande, på ett tydligt 

sätt av mot soldaternas taktfasta och välorganiserade marsch. Den 

ceremoniella och traditionella tyngden som flaggan symboliserar blir 

tillgänglig för oss vanliga människor också som lever en större del av våra liv 

i pyjamas än i uniform. 

Här syns Barthes teori om myten som tydligast. Myten som ett system av idéer 

och praktiker som används av dominerande grupper för att naturalisera sociala 

strukturer. ”Vi” blir porträtterade som barn i pyjamas och vi förväntas hylla 

hennes majestäts armé för deras triumfatoriska marsch genom det mörka 

folkhavet ända upp till kullens topp. Myten lär oss vår plats och naturaliserar 

den som norm. Vi kommer nu se att samma sak händer under flagghissningen i 
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Sotji. 

 

Den ryska federationsflaggan 

 

Hissandet av den ryska flaggan i Sotji inleds med nationalsången. Denna 

gång sjungen av kören från Srnetenskyklostrets manskör med anor från 

1300- talet. Arenan är nedsläckt och det enda som lyses upp av spotlights är 

scenen där manskören står och läktaren där President Vladimir Putin står, 

mitt emot scenen. Kören är klädda i svarta kostymer och Putin i en svart rock. 

Han ser barsk ut. Flaggan hålls i sin tur upp av uniformsklädda män och 

kvinnor. De presenteras aldrig men vi förväntas förstå att de är militärer av 

olika slag. Under första delen av nationalsången varvas bilder på den 

storslagna arenan och bilder på Vladimir Putin, som själv inte sjunger med i 

sången. Han står snarare och tar emot sången som en hyllning till sig själv 

och det Ryssland han representerar. Maktens Ryssland. 

När första versen har sjungits börjar det strömma in människor i självlysande 

dräkter på det mörklagda arenagolvet. Det är 240 personer som alla lyser av 

antingen rött, vitt eller blått. Alltså, den ryska flaggans färger. De är inte 

organiserade på något särskilt sätt ännu utan väller snarast in på golvet. 

Bildutsnittet skiftar mellan Putin, kören, militärerna som fortfarande håller uppe 

flaggan och de självlysande personerna på arenans stora golv. 

Som på en signal händer så allt på samma gång. Människorna i uniformer 

går fram till flaggstången och börjar hissa den ryska flaggan, de självlysande 

240 människorna på golvet ordnar sig själva i perfekta rader så de också 

bildar den ryska flaggan och hela arenan lyses upp i vitt, rött och blått. 

Vladimir Putin ser på. Det är en uppvisning i organisation. När flaggan sedan 

börjar hissas börjar de perfekta raderna av självlysande människor att röra sig 

i formationer som gör att den självlysande flagga de bildar ser ut att ”vaja i 

vinden”. När kören når sitt klimax i nationalsången så går ett slags 

ljusfyrverkeri igång. Sekvensen avslutas med en bild på den ryska flaggan, en 

bild på Vladimir Putin och sedan en stor bild på en arena full med folk som 

står och jublar och applåderar. Kören visas aldrig igen varför vi kan anta att 

applåderna från den stora massan inte är riktade mot dem utan mot Vladimir 
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Putin uppe på balkongen och mot det Ryssland som flaggan symboliserar. 

Myten är alltså än en gång befäst och naturaliserad. ”Vi” i den stora mörklagda 

massan är till för att hylla de dominerande grupperna, makten, presidenten 

och nationen. 

5.3  Farbror Styopa, Mary Poppins och det goda samhället 

 

Farbror Styopa 
 

Farbror Styopa är den vänlige jätten från Sergey Mikhalkovs barnböcker och 

dikter. Han är välkänd bland ryska barn och de vet att han är den som 

använder sin längd och storlek för att hjälpa andra människor i nöd. Farbror 

Styopa konnoterar storlek och styrka men också viljan att använda detta till 

allas bästa. En rysk motsvarighet till Bamse, om man ska förklara det för ett 

svenskt barn. 

Farbror Styopa har, enligt berättelserna, förstått att hans storlek kommer bäst 

till pass som polisman. Det är också i den funktionen han dyker upp under 

invigningen, spelad av den ryske boxaren Nikolai Valuev. Han dirigerar 

trafiken under en kaotisk scen där bilar, människor och prylar åker genom 

historien. Det stora golvet blir till en korsning med hjälp av projektorer och 

Farbror Styopa står mitt i detta och ser hur samhället växer fram. Eller, 

förresten, inte bara ser på, det är Farbror Styopa som dirigerar samhället. 

Först kommer det bilar och uppfinningar, skyskrapor dyker upp längs 

korsningen där Farbror Styopa står och viftar. Sedan vinkar han in människor. 

Universitetsstudenter, arbetare, dansande par, flirtande par, kära par och 

slutligen par med barnvagnar. 

Det är bilden av ett samhälle som håller på att växa fram. Farbror Styopas roll 

är inte bara att vifta. Han är också ett indexikalt tecken för det goda Ryssland. 

Polismannen som vill alla väl och som har kontrollen i den lite kaotiska 

korsningen. Framför korsningen projekteras hela tiden nya löpsedlar som 

förklarar för oss vad som händer i korsningen och för varje ny löpsedel fylls 

det på med fler människor. För varje ny löpsedel kommer också en ny sång i 

bakgrunden. Detta ger oss som tittar en känsla av att det är svårt att ha 
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överblick. 

Sekvensen slutar med att ett stort antal heterosexuella, ryska, unga par 

dansar ur bild med sina röda barnvagnar. Det är bilden av ett samhälle som 

inte är färdigt än, som fortfarande håller på att byggas, som har framtiden 

framför sig. Men vi som tittar förväntas känna lugn inför den framtiden. För mitt 

i korsningen står en stor och vänlig jätte och har kontroll. Farbror Styopa och 

det Ryssland som han symboliserar. 

Mary Poppins 
 

I den del av Londoninvigningen som heter ”Second to the right and straight on 

’til morning” (syftandes på Peter Pans vägbeskrivning till sagolandet 

Neverland) så är det det nationella sjukvårdssystemet, NHS, som ska hyllas. 

Sekvensen börjar med att scenen fylls med barn i 320 stycken sjukhussängar 

och sjuksköterskor som passar upp på dem. I bakgrunden spelas Mike 

Oldfields ”Tubular Bells”. 

Sjukhussängarna blir sedan självlysande och deras formation bildar ett leende 

ansikte och bokstäverna GOSH. Detta står för Great Ormonds Street Hospital, 

ett barnsjukhus i London som drivs av NHS. I övrigt är arenan mörklagd och 

det är främst sängarna som lyser upp den. Vi ser några sjuksköterskor som 

läser sagor för barnen i sängarna och andra som bara blir ompysslade. 

Sedan sparkar festen igång. Musiken går upp i tempo. Flera av sängarna 

visar sig vara stora trampoliner som barnen hoppar i. Sjuksköterskorna 

dansar och barnen också. Nu flyttas också sängarna om så att de istället 

gestaltar de tre bokstäverna NHS – National Health Service. Arenan är 

fortfarande mörklagd och vi ser en flygbild där de tre bokstäverna lyser i 

mörkret. Sköterskorna fortsätter dansa Jive och barnen hoppar i sängarna. 

Sedan saktar musiken ner och det är dags att gå och lägga sig för barnen. 

Sköterskorna bäddar ner barnen och ser till att de somnar. De är i trygga 

händer vilket blir en symbol för att hela England är i trygga händer hos de här 

sköterskorna. Författaren till böckerna om Harry Potter börjar läsa en godnatt- 

saga för barnen ur Peter Pan. 

Då händer plötsligt något. Otäcka varelser börjar krypa fram och försöka få tag 
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på barnen. Barnen gömmer sig i sina sängar men de läskiga varelserna 

kommer närmare. Otäcka barnboksskurkar som Cruella DeVille (från Pongo 

och de 101 dalmatinerna) och en gigantisk figur som liknar Voldemort (den 

onda trollkarlen ur Harry Potter-böckerna) dyker upp. Barnen (och därmed 

hela den engelska befolkningen, kan vi anta) är i fara. 

 

Då kommer räddningen. Hundratals kvinnor klädda som Mary Poppins 

kommer nedflygande från taket med hjälp av sina paraplyer. De välkomnas 

ner av sköterskorna och barnen och de jagar alla onda skurkar på flykt. 

Barnen är räddade av den goda, lite excentriska och otvivelaktigt brittiska 

nannyn Mary Poppins. 

I min frågeställning undrade jag hur populärkulturella tecken används för att 

konstruera nationella identiteter. Detta blir tydligt i båda dessa sekvenser. På 

samma sätt som Farbror Styopa är den snälla jätten som garanterar 

Rysslands alla barn trygghet i kaoset så är Mary Poppins den som gör 

detsamma för Englands alla barn. Hon är det vårdande samhället som driver 

det mörka och hemska på flykten. Värt att notera är att sekvenserna slutar på 

nästan exakt samma sätt. Med barn som sover sött, antingen i sina röda 

barnvagnar eller i sjukhussängar från NHS. Allt tack vare Farbror Styopa och 

Mary Poppins. 

5.4  Elizabeth II och James Bond 

 

Den här sekvensen börjar med att vi ser ett tygmärke sys på en 

uniformsjacka. Uniformen är röd och vi förväntas känna igen att det handlar 

om den typen av uniform som vakterna på Buckingham Palace bär. 

Inskriptionen på tygmärket är ”Happy & Glorious”. Detta är en textstrof 

hämtad ur nationalsången God Save the Queen. I bakgrunden hör vi G.F. 

Händels Music for the Royal Fireworks beställd av engelska kungen George II 

1749. Kunglighet, tradition och ceremoniell tyngd åberopas alltså redan i 

inledningen. 

Nästa klipp vi ser kör en svart ”london cab” igenom allén upp till Buckingham 

Palace. Vi ser den i fågelperspektiv. Det är sommar och träden är gröna. Vi 

ser ett grönskande och välmående London och i mitten av detta står 
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Buckingham palace. Vi ser klipp på vakter iförda uniformer, turister och the 

royal standard som flaggas för att visa att drottningen är närvarande. 

Traditionen och det ceremoniella är återigen tydligt närvarande men nu också 

som centrum för en modern stad och ett myller av folk. 

I nästa klipp ser vi en guide inne i slottet som visar tronrummet för en 

skolklass. Han inleder med att säga ”welcome to the throne room” vilket är vår 

första biljett in i slottet. Vi blir skolklassen som fått komma längst in i den 

brittiska traditionen. Det visar sig också, i närbilder, att skolklassen har 

likadana kepsar. De är gula med den brasilianska flaggan på. Detta som en 

hänvisning till nästa sommar-OS som skall hållas i just Brasilien. Det är 

påminnelsen om att Buckingham Palace, och därmed brittiskheten och 

drottningen, är centrum inte bara för det myllrande London utan just nu 

centrum för hela världen. Plötsligt avbryts guidningen av att skolklassen 

springer till fönstret för att häpet se på den tidigare nämnda svarta taxin som 

just kört fram till entrén av Buckingham Palace. 

Ur taxin kliver en man i svart kostym. Vi ser ännu inte hans ansikte men hans 

steg är bestämda och han småspringer upp för en trappa. Längst upp i 

trappan får vi se hans ansikte. Det är Daniel Craig som är mannen som med 

bestämda steg har tagit sig ändå upp. Vi känner igen honom som karaktären 

James Bond. Konnotationerna kring honom är många. 

James Bond är spionen som genom 23 filmer har räddat England och hela 

den demokratiska världen från ondska och elaka skurkar. James Bond är ”In 

Her Majestys Secret Service”. Sinnebilden av en gentleman men samtidigt 

hämningslöst blodstörstig. En charmör men samtidigt med rätt att döda. Bond 

symboliserar i det här fallet den diversifierade och excentriska delen av 

brittiskheten snarare än den traditionella delen. Den populärkulturella snarare 

än den högkulturella. 

När Bond slutligen presenteras av en tjänare och kliver in i drottningens 

arbetsrum ser vi en kvinna sitta med ryggen vänd mot kameran. Hon är 

vithårig och bär en rosa dräkt. Hon sitter vid ett ljust skrivbord med blommor i 

en vas som matchar hennes dräkt. Hon ser somrig ut, precis som London 

utanför, och vi förstår att det makroperspektiv som vi nyss såg över London 

nu bytts till själva mikrokosmot som den grönskande staden, och för den 
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delen, världen kommer ur. James Bond står nästan som i givakt och väntar. 

Han harklar sig försiktigt för att inte störa drottningen i hennes viktiga arbete. 

Då händer det vi inte trodde var möjligt. 

Hon vänder sig mot kameran, visar sig vara den faktiska engelska drottningen 

och säger ”Good evening, mr Bond”. Vi hör ett sus gå genom arenan som 

sitter och tittar på detta. Bond svarar med ”Good evening your majesty” och 

tvekar inte en sekund på att hålla på ceremonierna. Drottningen öppnar sig för 

det folkliga och det folkliga svarar med vördnad. Synergieffekten är enorm och 

än en gång naturaliseras myten. 

Inte bara har den traditionella och ceremoniella brittiskheten fått konnotationer 

om framåtskridande och nytänkande utan dessutom har den excentriska, 

diversifierade och i någon mån folkliga brittiskheten (exemplifierad av James 

Bond men buren av en stor del av tittarna) fått en traditionell och historisk 

tyngd. Drottningen känner igen ”oss” i samma ögonblick som hon känner igen 

Bond. Attraktionen till den traditionella makten är enorm. Det som Arning 

kallar för soft power (Arning, 2013:523). Bond tar sedan med drottningen ut till 

en helkopter i färgerna av den brittiska flaggan. De båda kliver in. Sedan börjar 

en flygning över London än en gång. Denna gång till tonerna av the Dam 

Busters march, från filmen the Dam Busters (1955, Michael Anderson), som 

handlar om britternas seger i andra världskriget under Operation Chastise. Det 

är ett triumftåg genom London. 

 

Inte bara är staden grönskande och vacker. Vart Bond och drottningen än 

kommer så står människor och hurrar, viftar med brittiska flaggan och vinkar. 

Utanför Buckingham Palace, i taxibilar, på Trafalgar Square, på taket av MI6 

(Bonds arbetsplats), på London Bridge, utanför Big Ben. Överallt. Under 

Churchillstatyn står ett gäng och viftar med flaggor och till och med 

Churchillstatyn själv får liv och börjar vinka. Segertåget är enormt. När 

helikoptern flyger lågt genom Tower Bridge så hänger de olympiska ringarna 

där. Världen, symboliserad av de Olympiska ringarna, och Storbritannien 

(symboliserad av Tower Bridge) har blivit ett och i centrum av detta är James 

Bond och Drottningen. Det traditionella och det populära förenade genom sin 

brittiskhet. 

Sedan flyger helikoptern in över arenan och alla undrar vad som ska hända. 
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Drottningen och Bond hoppar, till tonerna av Bond-låten, i varsin fallskärm 

(färgad som the Union Jack) ner mot arenan. Ett slags tecken på det brittiska 

kungahusets makt som kommer ifrån skyn och sedan tar plats mitt i den stora 

folkmassan. Nästa sekvens står drottningen på läktaren och går för att ta sin 

plats. Hela arenans blickar är riktade mot henne och Jaques Rogge, den 

olympiska kommitténs ordförande, står upp och applåderar med alla oss 

andra. Så har brittiskheten blivit en del av allas våra liv, för vi känner oss 

delaktiga genom de populärkulturella referenserna, men samtidigt är 

brittiskheten onåbar genom sin tradition och sin tyngd och därmed ett 

maktspråk som endast är möjligt att använda för den från himlen sända 

brittiska drottningmakten. 
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6. DISKUSSION 
 

Min första frågeställning som jag ställde i inledningen var på vilket sätt 

nationella identiteter porträtteras i de Olympiska spelens invigning. Det min 

semiotiska analys har visat är att den ”brittiskhet” och ”ryskhet” som 

konstrueras bär många likheter. Nationalstaten är god och så länge 

människor visar undergivenhet och tillgivenhet till den så är människorna 

också goda. 

Media events har, som Dayan & Katz visar, förmågan att ge tyngd och status 

till de institutioner som de handlar om (1992:199). I detta fall så är det alltså 

nationalstaten, och inte minst dess företrädare, som ges denna typ av 

status. Invigningsceremonierna bär spår av alla tre paradigm som Dayan & 

Katz talar om. 

De är contests – tävlingar – i den mån de visar på nationens förmåga att tänja 

på gränserna för vad som vi trodde var möjligt. Invigningarna tävlar med allt 

annat som vill ha vår uppmärksamhet genom att försöka vara större, dyrare, 

roligare och helt enkelt bättre. 

De är conquests - erövringar - i sina uppvisningar av teknisk och kulturell 

överlägsenhet. Men även i sättet de är spektakel som hela världens blickar 

riktas mot. För en stund är alla vi som tittar britter eller ryssar Men framförallt 

är de coronations – kröningar. De är folkets möjlighet att visa vördnad för den 

rättmätiga makten. Det är en drottning som är från himlen nedstigen och en 

president som står upplyst på sin balkong och mottar den mörka folkmassans 

jubel. 

Detta besvarar min sista frågeställning. Hur kan man förstå dessa invigningar 

utifrån teorier om Media Events och ceremoniell television? Denna typ av 

media events är särskilt lockande för värdlandet eftersom de är ett utmärkt 

tillfälle att bestämma vilka karaktärsdrag som är utmärkande för ett folk eller 

en stat och vilka aktörer som har rätt att definiera den nationella identiteten. 

De är utmärkta tillfällen att naturalisera myten om nationen, vem som ingår i 

den och vilka som nationen syftar till att tjäna. Som Hogan beskriver så är 

det alltid makten som är de stora vinnarna. 
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I min frågeställning undrar jag också hur populärkulturella symboler används 

för att producera dessa nationella identiteter. Populärkulturell text är särskilt 

kraftfullt i och med att det är de dominerade klassernas eget språk. ”Vi”, 

folket, känner igen karaktärer och sammanhang därför att de är en del av 

”vårt” narrativ. Oavsett om det är Farbror Styopa, James Bond eller 

landslaget i rugby så är det det populära, i motsats till det etablerade, som 

gestaltas. Det är ”vi”. När då det som representerar oss bugar mot makten så 

händer det som Barthes menar att myten gör så effektivt. ”Vi” själva ger myten 

mening, lär oss i samma ögonblick hur vi ska agera och ges inga andra val 

än att tvingas agera så. Om vi inte bugar oss för makten så innebär det 

samtidigt att vi säger upp vår rätt att vara en del av den nationella 

gemenskapen. 

6.1 Slutsats 

 

Min studie har skissat på ett sätt att använda populärkulturella tecken för att 

konstruera nationella identiteter och därigenom bekräfta maktpositioner. 

För att kunna slå fast detta som en praktik skulle det naturligtvis krävas ett 

större underlag av material. Det skulle krävas att man tittade på andra 

sammanhang än de olympiska spelen, till exempel. En möjlig vidare 

frågeställning skulle kunna vara hur nationella identiteter konstrueras och 

används i människors vardagliga mediekommunikation? Vem är det som, 

mellan de där OS-invigningarna, definierar nationella identiteter och till vilket 

syfte? 

En annan fråga som vidare skulle kunna ställas är huruvida idrotten är särskilt 

effektiv som arena för den här typen av nationsbyggande? Skulle man kunna 

tänka sig att staten kan förhärliga sig själv på samma sätt i något annat tillfälle 

utan att väcka allt för stort motstånd? 

Ännu en fråga som vore relevant att ställa är vart den inneboende potential till 

oppositionella läsningar som, bland andra, Fiske menar att populärkulturen 

har tar vägen när mediebruset så totalt domineras? 

Min studie har alltså visat på ett möjligt sätt att dominera bilden av den 

nationella identiteten och därmed bilden av staten. Om den har varit 

underhållande att läsa så vore det gott nog. Om den kan tjäna som inspiration 
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till fortsatta studier i ämnet så vore det mycket glädjande. 
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Mediekällor: 

 

Opening Ceremony – London 2012 Olympic Games 

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI (Youtube-klipp, kontrollerad 

25/5 2014) 

 

Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфирот 

07 02 2014 20:14 

http://kaban.tv/archive/pervii-kanal/2014-02-07/804103 (Klipp på 

webbsida, kontrollerad 25/5 2014) 


