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Abstract

Denna uppsats intresserar sig för professional wrestling och då specifikt bolaget World Wrestling 

Entertainment, WWE. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nationalitet representeras i World 

Wrestling Entertainments produkt. 

Uppsatsens teoretiska ramverk består utav tre olika författare. Dessa tre är Michael Billig, Stuart 

Hall och Roland Barthes. Från Michael Billig används begreppen 'hot and banal nationalism' för att 

definiera nationalism. Från Stuart Hall hämtas teorier om 'representation', vad det är och hur det 

fungerar samt olika perspektiv på varför det är intressant att studera 'olikhet'. Slutligen använder sig 

uppsatsen utav Roland Barthes artikel Le monde où l'on catche, the World of Wrestling i den 

engelska översättningen, som analyserar wrestling på ett semiotiskt vis. Många av de teorier som 

Barthes presenterar i denna artikel är relevanta än idag trots att han skrev artikeln på 1950-talet.

Uppsatsens frågeställning kommer att undersökas genom en multimodal analys. En multimodal 

analys lämpar sig väl för ett så visuellt fenomen som wrestling. Det möjliggör även för studier av de

rent textuella elementen i programmen och inte bara det visuella.

Materialet består utav de inledande videomontagen från två olika wrestlingmatcher. Båda matcherna

är hämtade från WWEs största årliga pay-per-view Wrestlemania som gått av stapeln varje år sedan 

år 1985. Den ena matchen är hämtad från Wrestlemania 29 år 2013 och den andra är hämtad från 

Wrestlemania 31 år 2015. Båda matcherna inkluderar icke-amerikanska karaktärer. Den första 

matchen ser amerikanen Jack Swagger möta mexikanen Alberto Del Rio och den andra matchen ser

amerikanen John Cena möta den ryske Rusev.

Efter analysen kunde slutsatsen dras att vad gällde de matcher som analyserats framställdes de icke-

amerikanska karaktärerna varken positivt eller negativt. Vad analysen lyckades komma fram till var 

att de icke-amerikanska karaktärerna var där för att reproducera en bild av den amerikanska 

nationella identiteten och att de icke-amerikanska karaktärernas nationaliteter egentligen inte var 

relevanta. Det relevanta var det faktum att de var just icke-amerikaner. Deras faktiska nationaliteter 

behandlades inte i någon större utsträckning i materialet. Materialet verkade mest kretsa kring USA 

och dess nationella identitet.

2



Nyckelord: Representation, nationalitet, professional wrestling.

3



Innehållsförteckning

1.Inledning............................................................................................................................................5
1.1.Syfte och frågeställningar..........................................................................................................6
1.2.Avgränsning...............................................................................................................................6
1.3.Disposition.................................................................................................................................7

2.Bakgrund...........................................................................................................................................7
2.1.”Vad är wrestling?”....................................................................................................................7
2.2.En kort historik..........................................................................................................................7
2.3.World Wrestling Entertainment.................................................................................................8
2.4.Wrestlingterminologi.................................................................................................................9

3.Teoretisk ram och tidigare forskning.................................................................................................9
3.1.Banal Nationalism......................................................................................................................9

3.1.1. Hot and banal nationalism...............................................................................................10
3.2.Theories of Representation......................................................................................................11

3.2.1. Representation.................................................................................................................11
3.3.The Spectacle of the 'Other' ....................................................................................................12

3.3.1. Varför spelar 'olikhet' roll?..............................................................................................12
3.4.The World of Wrestling............................................................................................................14

3.4.1.”Absolute clarity”............................................................................................................14
3.4.2.Kroppen som tecken.........................................................................................................14
3.4.3.Seger = rättvisa.................................................................................................................15

4.Metod och material..........................................................................................................................16
4.1.Metod.......................................................................................................................................16

4.1.1. Multimodal analys...........................................................................................................16
4.2.Material....................................................................................................................................18

5.Analys/Resultatredovisning.............................................................................................................19
5.1.Jack Swagger vs Alberto Del Rio............................................................................................19

5.1.1.Beskrivning......................................................................................................................19
5.1.2.Analys..............................................................................................................................22

5.2.John Cena vs Rusev.................................................................................................................25
5.2.1.Beskrivning......................................................................................................................25
5.2.2. Analys..............................................................................................................................27

6.Slutsatser och diskussion.................................................................................................................30
7.Källförteckning................................................................................................................................33

7.1.Tryckta källor:..........................................................................................................................33
7.2.Elektroniska källor:..................................................................................................................33
7.3.TV-program..............................................................................................................................34

4



1. Inledning

Den 29 mars 2015 gick den trettioförsta upplagan av World Wrestling Entertainments, WWEs, 

årliga pay-per-view Wrestlemania av stapeln på Levi's Stadium i Santa Clara, Kalifornien i USA. I 

en match för United States Championship-titeln möttes amerikanen John Cena och, den dåvarande 

United States Championship-mästaren, den ryske Rusev.

Den förste att göra sin entré var Rusev. Ackompanjerad av den ryska nationalsången marscherar 

uniformerade män ned mot wrestlingringen bärandes en gigantisk rysk flagga. Framför männen går 

Rusevs manager, ”the Ravishing Russian” Lana, bärandes på Rusevs titelbälte. Vid ingången står 

fler uniformerade män med kanoner, hållandes ryska flaggor. När Lana och de marscherande 

männen nått fram till ringen avfyras kanonerna och en pansarvagn rullar in i arenan. På 

pansarvagnen står Rusev, även han med ryska flaggan. Han kliver ner från pansarvagnen med 

flaggan i högsta hugg och går mot ringen.

Innan John Cena äntrar arenan visas ett videomontage med delar ur tal framförda av amerikanska 

presidenter blandat med bilder och videoklipp föreställande bland annat amerikanska flaggor, örnar,

framstående amerikaner och amerikansk militär. När videon är över springer Cena ut i arenan till 

sitt vanliga intro.

Dessa typer av storslagna entréer är en vanlig syn vid ”the grandest stage of them all”, 

Wrestlemania, och används av de flesta karaktärer vid densamma. Som exempel kan nämnas Triple 

H, ”The King of Kings”, entré från Wrestlemania 27 (år 2011) iförd kungakrona, mantel och 

dödskallemask, Shawn Michaels entré från Wrestlemania 12 (år 1996) där han åker på en vajer ifrån

taket ner till ringen och The Undertakers entré från Wrestlemania 14 (år 1998), ledsagad till ringen 

av män maskerade med svarta kåpor, bärandes på brinnande facklor.

Sådana här entréer bidrar till att få publiken i rätt stämning inför de stundande matcherna. De 

hjälper till med att etablera vilken av kombattanterna som är den 'gode' och vem som är den 'onde' 

genom sitt starka användande av symboler och ritualer. De är ett sätt att tala om för publiken vilken 

brottare de ska jubla för och vilken de ska bua åt.

Före dessa matcher visas ofta även ett videomontage som presenterar matchens bakgrund och 

friskar upp tittarens minne över varför just den här matchen kommer att utkämpas. Det är dessa 

videomontage som kommer att vara av intresse i den här uppsatsen.
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1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt World Wrestling Entertainment 

framställer karaktärer som representerar icke-amerikanska nationaliteter. När ett företag är så stort 

och förfogar över så stora mediala plattformar som WWE gör (se bakgrund) kan representation av 

olika samhällsgrupper spela en viktig roll då de budskap som sänds ut till publiken har möjlighet att

påverka väldigt många människor. Genom att endast observera publiken vid ett valfritt WWE-event 

kan vi konstatera att publiken övervägande består av vita amerikaner. Hur väljer WWE då att 

framställa icke-amerikanska personer i sina program inför sin, till största delen, etniskt amerikanska

publik? Kan man säga något om huruvida icke-amerikaner framställs på ett positivt eller negativt 

sätt?

Den frågeställning som kommer att ligga till grund för denna uppsats är följande:

• Hur framställs icke-amerikanska nationaliteter i World Wrestling Entertainment?

• Går det att dra några slutsatser kring huruvida de representeras på ett negativt och stereotypt 

sätt eller på ett neutralt, mindre värdeladdat sätt?

• Hur påverkas de amerikanska karaktärernas nationalitet i förhållande till de icke-

amerikanska karaktärernas nationalitet?

Genom åren har en mängd karaktärer förekommit i World Wrestling Entertainment som har 

representerat icke-amerikanska grupper i samhället. På vilket sätt framställs dessa i dagens WWE? 

Detta kommer att undersökas genom att göra en multimodal analys av materialet som presenteras 

längre ned i uppsatsen.

1.2. Avgränsning

I World Wrestling Entertainment finns det både manliga och kvinnliga brottare. Materialet kommer 

dock att begränsas till endast de manliga brottarna. Detta beror delvis på att de kvinnliga brottarna 

är färre till antalet och därför ges mindre utrymme. Det beror även på idén om att det som inte är 

norm blir primärt och gör andra epitet sekundära. Därför kan en argumentera för att i en värld där 

den vite mannen är norm kommer de kvinnliga brottarna ses först och främst som kvinnor och inte 

som brottare, de ses alltså som kvinnliga brottare. Det samma gäller de manliga karaktärer som 

representerar en etnicitet eller nationalitet som faller utanför normen. De är norm i egenskap av män

men faller utanför på grund av sin bakgrund och ses därför som till exempel ”svarta brottare” eller 

”ryska brottare” istället för endast ”brottare”. Tillägget av t.ex. ”kvinnlig” eller ”svart” före ett yrke 
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eller en egenskap berättar att personen inte uppfyller normen för den universella kategorin som 

utgör yrket eller egenskapen ifråga (Storey 2009: 4). Baserat på detta kan det anses rimligt att inte 

undersöka några kvinnliga brottare samtidigt som det blir än mer relevant att undersöka de manliga.

Den stora mängden manliga brottare gör att en tydlig skiljelinje kan dras mellan de individer som 

uppfyller den norm som råder i kontexten, det vill säga vita amerikanska män, och de som faller 

utanför, det vill säga icke-vita och/eller icke-amerikanska män.

1.3. Disposition

Uppsatsen inleds med en bakgrund som redogör för själva wrestlingfenomenet och dess historia och

för hur World Wrestling Entertainments verksamhet ser ut. Därefter följer en redogörelse för den 

teoretiska ramen som ligger till grund för uppsatsen vilken består utav Stuart Halls teorier och 

redogörelser kring representation och olikhet, Michael Billigs banal nationalism samt Roland 

Barthes artikel the World of Wrestling. Efter detta följer en genomgång av uppsatsens metod, 

multimodal analys, och de begrepp som är relevanta för densamma. Materialet ges sedan en 

presentation och därefter följer själva analysen. Slutligen presenteras de slutsatser som dragits 

utifrån analysen och eventuell diskussion presenteras.

2. Bakgrund

2.1. ”Vad är wrestling?”

Professional wrestling på engelska, i folkmun endast wrestling och på svenska ibland kallat 

fribrottning, är en typ av brottning med mindre strikta regler. Matcherna utkämpas i vad som snarast

liknar en boxningsring istället för på en vanlig brottningsmatta. Matcherna är uppgjorda i förväg 

och på så sätt skiljer sig wrestling från 'vanlig' brottning i och med att wrestling är en 

uppvisningssport och dessutom en fiktion. Inom wrestling porträtterar brottarna fiktiva karaktärer 

och arbetar utifrån manus. (http://entertainment.howstuffworks.com/pro-wrestling.htm)

2.2. En kort historik

Professionell wrestling uppstod i Frankrike under 1800-talet, cirka 1830. Trupper med brottare som 

inte hade tillgång till den traditionella brottningseliten reste runt i Frankrike och visades upp inför 

publik av entreprenörer. Som en del i showen utmanades publiken att brotta ner dem. Den franske 

showmannen Sean Exbroyat startade den första moderna cirkustruppen med brottare år 1848. Han 

införde en regel som bestämde att grepp under bältet var förbjudna. Den typ av brottning som 
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Exbroyat utvecklade kallades på engelska för 'flat hand wrestling'. Vid Exbroyats död tog en man 

vid namn Rossignol-Rollin över hans trupp. Rossignol-Rollin gjorde sig känd för sin förmåga att 

arrangera matcher. (unitedworldwrestling.org/organization/history)

Exbroyats wrestling spred sig till övriga delar av Europa och senare även till Amerika. I USA blev 

professionell wrestling populärt i samband med, och efter, det amerikanska inbördeskriget. 

Utövarna var ofta amatörbrottare som gick matcher för att tjäna extra pengar. Precis som i Frankrike

förekom wrestling vid cirkusar, nöjesfält och liknande. Ordet spreds dock om att 

wrestlingmatcherna var uppgjorda, vilket stämde, och intresset för sporten började att dala och 

åskådarna blev allt färre. Men stora förändringar var på väg att ske som skulle visa sig vara mycket 

viktiga och är en stor anledning till att dagens wrestling ser ut som den gör. Ed Lewis, Billy 

Sandow, och Toots Mondt, kända kollektivt som 'the Goldust Trio', blev den amerikanska 

wrestlingens räddning. De tre brottarna tog vara på det faktum att wrestling är en uppgjord sport. De

införde nya regler så som tidsbegränsningar på matcher och diskvalificeringar för fusk. Samtidigt 

som de införde diskvalificeringar för fusk introducerade de också olika regelvidriga taktiker för att 

göra matcherna intressantare. En annan viktig sak som 'the Goldust Trio' införde var så kallade 

'promotions', det vill säga ett slags företag som till skillnad från tidigare när wrestlingevent bestod 

av brottare som hyrdes in för enstaka matcher, anställde brottare över en längre tid. Detta ledde till 

att åskådarna kunde lära känna brottarnas karaktärer över tid och att man kunde expandera publiken

genom att marknadsföra samma brottare var showen än reste. Med tiden dök fler och fler lokala 

'promotions' upp och under 1920-talet hade 'the Goldust Trio' förlorat sin dominans på marknaden. 

Under det sena 1920-talet startades ett initiativ kallat NWA, (the National Wrestling Alliance), vars 

mål var att ena lokala 'promotions' under en gemensam flagg. NWA erkändes dock inte för än på 

1940-talet, närmare bestämt år 1948 men existerar än idag. 

(http://bleacherreport.com/articles/433611-the-history-of-pro-wrestling-in-the-us-part-1)

2.3. World Wrestling Entertainment

World Wrestling Entertainment, WWE, är ett produktionsbolag som existerat sedan 1982 då den 

nuvarande ägaren och VD:n Vincent Kennedy McMahon köpte sin fars verksamhet, Capitol 

Wrestling (www.wwe.com/classics/history-of-wwe). Bolagets huvudfokus ligger vid att producera 

professionell wrestling, både live-event och för tv. I verksamheten ingår även bland annat egen 

bokutgivning, egen musikutgivning, försäljning av kläder och samlarobjekt samt filmstudios som 

producerar spelfilm för både bio och hemvideo. World Wrestling Entertainments huvudprodukt, 

professionell wrestling, är en starkt medierad sådan som når ut till väldigt många människor. WWEs

8

http://www.wwe.com/classics/history-of-wwe
http://bleacherreport.com/articles/433611-the-history-of-pro-wrestling-in-the-us-part-1
https://unitedworldwrestling.org/organization/history


tv-program finns tillgängliga i 180 länder och 650 miljoner hushåll världen över har möjlighet att se

programmen. Varje vecka sänds 7 nya timmar material i tv som ses av cirka 15 miljoner människor 

bara i USA (www.corporate.wwe.com). Bolaget har två stycken wrestlingbaserade tv-program och 

tre wrestlingbaserade program som endast går att streama, tolv pay-per-view-sändningar om året 

och en egen streamingtjänst, the WWE Network, med ett stort videoarkiv med gamla pay-per-view-

sändningar och tv-program samt stora mängder material som är unikt för streamingtjänsten. Den 

egna streamingtjänsten tillhandahåller även unika live-sändningar som inte görs tillgängliga via tv. 

(www.corporate.wwe.com)

Bolaget har en stark närvaro i sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram, och en YouTube-

kanal med över 11 000 000 prenumeranter (https://www.youtube.com/WWE). Utöver sin mediala 

slagkraft producerar WWE även över 300 live-events om året som inte sänds i tv eller som pay-per-

view. (www.corporate.wwe.com)

2.4. Wrestlingterminologi

I den här uppsatsen kommer flera wrestlingtermer att användas. Här följer en kort beskrivning av 

dessa. (http://www.pwtorch.com/insiderglossary.shtml)

• Face =  Även kallat 'babyface'. En karaktär som är 'god' och slåss för något bra.

• Heel = Motsatsen till 'face'. En karaktär som är 'ond' och har tveksam moral.

• Manager = En karaktär som agerar affärspartner åt en brottare. Managern finns ofta med 

bredvid ringen under sin klients matcher och för i vissa fall brottarens talan. Vanligtvis är 

managern och hens klient 'heels' (se ovan). Managern är precis som brottarna ett slags 

skådespelare.

• Ring announcer = En person som presenterar brottarna och matchens upplägg innan 

matchen börjar.

3. Teoretisk ram och tidigare forskning

3.1. Banal Nationalism

I boken Banal Nationalism (1995) skriver professorn i samhällsvetenskap, Michael Billig, om två 

olika typer av nationalism. Han kallar dessa för hot nationalism och banal nationalism. Syftet med 

Billigs bok är att undersöka det han kallar för banal nationalism och presentera exempel och 

grundläggande problem (Billig 1995: 9). Själva begreppet banal nationalism myntar Billig för att 
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täcka de ideologiska beteenden som möjliggör för västvärldens etablerade nationer att reproduceras.

Detta då Billig menar att begreppet nationalism bör utvidgas så att det inkluderar just de 

ideologiska medel som reproducerar nationalstaten som koncept. Det är rimligtvis skillnad mellan 

serbiska politiska extremister och den amerikanska flaggan som hänger utanför ett amerikanskt 

postkontor. Därför, menar Billig, behövs begreppet banal nationalism (Billig 1995: 6).

3.1.1.  Hot and banal nationalism

Billig skriver i sin bok Banal Nationalism (1995) om hur det främst verkar vara den viftade eller 

saluterade flaggan som märks i samhället. Han nämner Ronald Rogowskis definition av nationalism

som nationers medlemmars strävan efter territorial enighet och autonomi. Billig menar att standard-

definitionen av nationalism-begreppet brukar placera nationalism utanför eller före den etablerade 

nationalstaten. Vidare menar Billig att Rogowski visserligen har rätt i att den definition han 

presenterat beskriver hur nationalism-begreppet vanligen definieras men att den ignorerar hur 

”territorial enighet och autonomi” upprätthålls när detta väl har åstadkommits. Det erbjuds ingen 

alternativ term för 'nationalism' som beskriver det ideologiska komplex som upprätthåller den 

autonoma nationalstaten när den väl är etablerad.  Därför, menar Billig, ses nationalism vanligtvis 

som en kraft som antingen bygger nya nationalstater eller hotar existerande sådana och som kan ta 

sig uttryck genom t.ex. separatiströrelser (Billig 1995: 43)

Billig tar upp exempel på två forskare, Karl Deutsch och Miroslav Hroch, som i sin forskning 

framställt nationalism som ett utvecklingsstadium som etablerade nationer växt ifrån. Hroch (1985) 

har formulerat tre stadium av nationalism. De två första stadierna beskriver hur idén om nationen 

förs fram av intellektuella och det tredje stadiet beskriver hur idén om nationen sprids till en massa 

som vill översätta den till en faktisk nationalstat. Hroch presenterar sedan inget ytterligare stadium 

som beskriver vad som händer när nationalstaten etablerats. Det är som att nationalismen helt 

plötsligt försvinner. Nationalismen försvinner dock inte enligt Hrochs teori utan blir till något 

överflödigt som endast dyker upp igen när nationalstatens etablerade rutiner blir störda. Vardagsliv i

”normala” stater antas vara banalt, politiskt ointressant och icke-nationalistiskt i kontrast till 

nationalism som antas vara extraordinärt, politiskt laddat och känslostyrt. (Billig 1995: 43-44)

Billig tar även upp Anthony Giddens teorier kring nationalism. Giddens menar att nationalism är ett 

psykologiskt fenomen och att nationalistiska åsikter väcks till liv när den ontologiska säkerheten, 

det vill säga tryggheten i tillvaron, upplevs vara i fara genom förändrade rutiner. Enligt Giddens, när

en sådan situation uppstår tenderar regressiva former av objektidentifikation att uppstå vilket 

resulterar i att individer lägger ner stora mängder energi i symboler för nationskänslan och i löften 
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om starkt ledarskap. (Billig 1995: 44)

Billig ställer sig tveksam till detta synsätt då det reserverar nationalism-begreppet för tider av 'hot' 

nationalism. Billig menar att det problematiska i dessa teorier inte är vad de beskriver som 

nationalistiskt utan vad de utelämnar. Han menar att man måste behandla begreppet 'nationell 

identitet' och dess antagna naturlighet i den etablerade nationalstaten. För att illustrera sina tankar 

pekar Billig på de dagar då nationalstaten hyllar sig själv. Dessa är dagar då vardagliga rutiner 

rubbas och patriotiska känslor får lov att visas upp. Känslor som till vardags måste hållas undan. 

Vid dessa tillfällen, till exempel nationaldagar, skulle man kunna hävda att nationalkänslan flaggas 

tillräckligt för att den ska bli ihågkommen under resten av året när de banala vardagsrutinerna råder.

(Billig 1995: 45)

Billig menar att detta inte räcker för att nationalidentiteten ska kommas ihåg alltid. De dagar som 

nationalstaten firar sig själv är konstruerade så att nationalkänslan kan flaggas obehindrat, både 

metaforiskt och bokstavligt men enligt Billig är detta absolut inte den enda sociala praktik som 

underhåller den nationella identiteten. Även helt vanliga dagar, när banala vardagsrutiner gäller, 

flaggar nationer. Dessa flaggor viftas eller saluteras vanligen inte och märks på så vis inte lika lätt 

som de viftade flaggorna på nationella dagar av firande. Billig menar dock att dessa icke-saluterade 

flaggor räcker för att påminna nationalstatens invånare om den gemensamma nationella identiteten 

och att den identiteten även är en del av den banala vardagen i nationalstaten. (Billig 1995: 45-46)

3.2. Theories of Representation

År 1997 var kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall redaktör för en bok vid namn 

Representation – Cultural Representations and Signifying Practices. I den bidrar Hall själv med en 

artikel kallad The Work of Representation. Artikelns syfte är att presentera representation som ämne

och förklara vad det innebär. (Hall 1997: 15)

3.2.1. Representation

Hall inleder artikeln med en snabb och enkel förklaring av begreppet 'representation'. 

Representation innebär konstruerande av betydelse genom språk. En något mer invecklad definition

följer sedan. ”Representation is the production of the meaning of the concepts in our minds through 

language.” (Hall 1997: 16-17)

Hall skriver om hur vi använder oss utav ett ett system där alla koncept, mental representations, vi 

har av saker samordnas. Utan dessa koncept skulle vi inte kunna tolka världen runt omkring oss på 
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ett betydelsefullt sätt. 'Betydelse' förlitar sig alltså på det koncept av olika koncept och bilder som vi

bär med oss i våra tankar. Dessa koncept och tankar 'representerar' världen för oss och gör det 

möjligt för oss att referera till saker både i och utanför våra huvuden. I artikeln kallar Hall detta för 

ett 'system of representation' då det inte består endast av individuella koncept utan av olika sätt att 

organisera och klassificera dessa koncept för att upprätta relationer mellan dem. Till exempel, 

skriver Hall, använder vi likhets- och olikhetsprinciper för att skilja dessa koncept från varandra. 

(Hall 1997: 17)

Hall påpekar att den conceptual map som en person har kan skilja sig kraftigt från en annan 

persons. I ett sådant fall kan två personer uppfatta världen på helt olika sätt. Han förklarar sedan hur

vi ändå kan förstå varandra genom att hävda att vi i stora drag delar liknande 'conceptual maps' och 

att vi därför kan förstå världen på ungefär samma sätt som varandra. Hall menar att det är det som 

innebär att tillhöra samma kultur. Genom att uppfatta världen på liknande sätt kan vi bygga upp en 

kultur av betydelser och på så sätt konstruera en social värld som vi kan befolka tillsammans. 

'Kultur' skulle alltså kunna betyda gemensamma 'conceptual maps' (Hall 1997: 18). Hall påpekar 

vidare att delade 'conceptual maps' dock inte räcker för att vi ska kunna förstå varandra. Vi måste 

också ha ett sätt att representera betydelser och koncept i vår kommunikation och den resursen har 

vi genom ett delat språk. Språk är därför också ett 'system of representation' tillsammans med det 

system vi använder för att sortera koncept och betydelser i våra huvuden. Våra 'conceptual maps' 

måste översättas till ett gemensamt språk för att vi ska kunna kommunicera dem. Språkets 

meningsbärande element kallas för tecken (se metod-delen). Dessa tecken representerar de 

conceptuella skillnader som finns mellan dem och tillsammans utgör de vår kulturs 

betydelsesystem. (Hall 1997: 18)

Vi kan sammanfatta det som att betydelseprocessen i en kultur består av två olika betydelsesystem. 

Det ena möjliggör för oss att konstruera våra 'conceptual maps' och den andra kopplar samman våra

'conceptual maps' med en uppsättning tecken som utgör ett språk som kan representera dessa 

koncept som vi konstruerat i våra huvuden. Förhållandet mellan 'saker', koncept och tecken ligger i 

språkets betydelseskapande och processen som kopplar samman dessa tre element är det vi kallar 

för 'representation'. (Hall 1997: 19)

3.3. The Spectacle of the 'Other' 

I samma bok bidrog Hall även med en artikel kallad The Spectacle of the 'Other'. I artikeln 

diskuterar Hall stereotypisering och vad det är som gör att vi är så intresserade av 'olikhet', vilka 

representationspraktiker det är som används för att skildra 'olikhet' i populärkultur idag och vad 
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dessa praktiker uppstått ur. (Hall 1997: 225)

3.3.1. Varför spelar 'olikhet' roll?

I The Spectacle of the 'Other' finns ett avsnitt som handlar om vad det är som gör 'olikhet' viktigt 

och vilka teoretiska argument som kan användas för att förklara fascinationen för just 'olikhet' (Hall 

1997: 234). Hall tar upp fyra olika teoretiska perspektiv kring detta.

1. Det första perspektivet är ett lingvistiskt sådant. Det bygger på Saussures idéer om hur språk

agerar som modell för hur kultur fungerar. Det här perspektivets huvudargument är att utan 

'olikheter' kan inte mening existera. Saussure menade, till exempel att vi vet vad 'svart' 

betyder på grund av att vi kan sätta det i kontrast till 'vitt', inte för att det innehåller en 

essentiell 'svarthet'. Mening, menade Saussure, är relationellt och det är skillnaden som bär 

mening. Saussures perspektiv kan bland annat appliceras på skillnader mellan nationaliteter. 

Vi vet inte bara skillnad på en svensk och en icke-svensk för att vi har en uppfattning om 

vad som är svenska karaktärsdrag utan för att en svensk inte är till exempel amerikan eller 

fransman. Kritiken mot detta perspektiv är dock att sådana binära oppositioner, som svart 

och vitt, är förminskande och plumpa. Hall påpekar det faktum att i ett svartvitt fotografi 

existerar inte vitt och svart utan endast en mängd gråa nyanser. (Hall 1997: 234-235)

2. Perspektiv nummer två är också ett lingvistiskt perspektiv och är baserat på den ryske 

lingvisten Mikhail Bakhtins teorier. Han menar att mening inte uppstår i skillnader utan i 

dialogen mellan talare. Mening är dialogiskt. Allt vi säger modifieras genom interaktion med

andra människor. Mening uppstår alltså i mötet med 'the other' och olikheterna mellan 

deltagarna i en dialog. Kritiken mot Bakhtins perspektiv är att ingen grupp kan ha enskild 

kontroll över mening vilket innebär att inget folk av en viss nationalitet själva kan bestämma

vad det innebär att tillhöra den aktuella nationaliteten. Vad en viss nationell kultur innebär 

förhandlas konstant mellan folket av den nationella kulturen och deras 'others'. (Hall 1997: 

235-236)

3. Det tredje perspektivet är ett antropologiskt. Det bygger på idén om att kultur förlitar sig på 

att skapa mening genom att placera saker och företeelser i i klassifikatoriska system. 

'Olikhet' är på så sätt grundläggande för den symboliska ordning som vi kallar kultur. Kritik 

mot perspektivet är att saker som inte platsar i någon kategori stör den kulturella ordningen. 

Stabila kulturer kräver att saker och ting stannar på rätt plats och symboliska gränser håller 

kategorierna rena. I Halls artikel påpekas hur det som omskakar kultur är brytandet av våra 
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oskrivna koder och regler. Som exempel tas det faktum att smuts är okej när det finns i våra 

trädgårdar men om det finns i våra hus så är det något fult och fel, ett slags symbolisk 

förorening. (Hall 1997: 236-237)

Det fjärde perspektivet är ett psykoanalytiskt perspektiv och bygger på Freuds teorier om 

sexualiteten. Det här perspektivet är dock inte relevant för uppsatsens syfte. De tidigare tre är alla 

intressanta i någon utsträckning.

3.4. The World of Wrestling

På 1950-talet skrev den franske semiotikern och litteraturforskaren Roland Barthes (1915-1980) en 

artikel om professionell wrestling med namnet Le monde où l'on catche, i den engelska 

översättningen The world of wrestling, som senare publicerades i hans bok Mythologies (1957). 

Barthes observerade den wrestling som utfördes i Frankrike under perioden och analyserade den 

semiotiskt. I Barthes artikel presenteras idéer som fortfarande går att applicera på dagens wrestling.

3.4.1.”Absolute clarity”

Barthes anser inte wrestling vara en sport (Barthes 1972: 15). För att förklara och understryka detta 

tar han till en jämförelse mellan wrestling och boxning. Det är fullt möjligt att satsa pengar på hur 

en boxningsmatch kommer att sluta. Det vore helt ologiskt att göra detsamma med en professionell 

wrestlingmatch. I en boxningsmatch konstrueras en historia framför ögonen på publiken medan det 

i wrestling är varje enskilt ögonblick som är begripligt och inte passerandet av tid. Barthes menar 

att wrestlingpubliken inte är intresserad av utövarnas framgångar och motgångar utan av att få se 

olika typer av känslor spelas ut. brottarens uppgift i professionell wrestling inte är att vinna. Dess 

uppgift är istället ”to go exactly through the motions that are expected of him”.  Således kräver 

varje enskilt ögonblick i en wrestlingmatch att bli läst och tolkat omedelbart och på så sätt behövs 

de enskilda ögonblicken aldrig kopplas ihop. Därför presenteras varje tecken inom wrestling med 

absolut klarhet, ”absolute clarity”, för att de omgående ska kunna tolkas och bli förstådda av 

åskådaren. I linje med detta uppfattar åskådaren även kombattanternas roller så fort de kliver in i 

ringen. Detta diskuteras närmre nedan. (Barthes 1972: 15-17)

3.4.2.Kroppen som tecken

Barthes kallar wrestling för ett ”spectacle of excess”, ett spektakel av överflöd. Barthes är också 

tydlig med att han inte anser wrestling vara en sport utan just ett spektakel och ser tydliga 

kopplingar mellan densamma och teatern (Barthes 1972: 15). Han beskriver hur brottarna med sina 
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attityder och utstyrslar, likt commedia dell'arte-figurer, i förväg visar upp sina karaktärsdrag genom 

sina utseenden (Barthes 1972: 17). Han använder som exempel en 'ond' karaktär vid namn Thauvin. 

Thauvin är en man i 50-årsåldern med en fet och slapp kropp. Thauvins kropp sammanfattar hela 

hans karaktär. Genom den sladdriga och överviktiga medelålders kroppen visar Thauvin upp vad 

Barthes kallar för 'nedriga' personlighetsdrag, ”the characters of baseness” (Barthes 1972: 17). Hans

uppgift är att med hjälp av sitt utseende och sin kropp representera det som uppfattas som naturligt 

motbjudande. Det ”illamående” som orsakas hos publiken av Thauvins kropp visar på att den 

besitter en stor uppsättning av tecken. Hans fulhet används för att symbolisera 'nedrighet' och 

samtidigt representerar fulheten även ”the pallid collapse of dead meat”, den glåmiga kollapsen av 

dött kött. Publiken kallar till och med Thauvin för ”la barbaque” som betyder ”stinkande kött”. På 

grund av detta kan publikens fördömande av honom inte längre sägas härstamma från deras 

fördomar utan snarare från deras grundläggande fysiologi. Som en följd av den nu befogade 

avsmaken kan publiken låta sig uppslukas av en idé om Thauvin som stämmer överens med dess 

fysiska ursprung. ”His actions will perfectly correspond to the essential viscosity of his personage”. 

På så sätt menar Barthes att brottarnas kroppar utgör grundläggande tecken som i sig inkapslar hela 

kampen. I och med att brottarnas kroppar utgör tecken i sig själva kan dessa enligt Barthes sägas 

innefatta hela kampen. I varje ny situation under matchen uppvisar brottarnas kroppar temperament 

som ges sitt naturliga uttryck via en gest eller rörelse. (Barthes 1972: 17-18).

3.4.3.Seger = rättvisa

Enligt Barthes är publiken vid wrestling-event, med rätta. ointresserad av att veta om matcherna är 

uppgjorda eller inte då den hänger sig åt spektaklets fördel, vilken är att bortse från motiv och 

konsekvenser. ”What matters is not what it thinks but what it sees” (Barthes 1972: 15). Barthes 

menar att en seger i sammanhanget endast är ett moraliskt koncept; Rättvisa. Barthes ser ett 

segrande endast som ett moraliskt koncept istället för en sportslig seger då han menar att seger och 

rättvisa är starkt förknippade i sammanhanget. Till skillnad från vanlig individuell sport där en 

förlust är glömd så fort den skett så är en förlust i en wrestlingmatch inte ett resultat utan en 

uppvisning. En uppvisning av passioner och känslor (Barthes 1972: 21).

Konceptet med att 'betala' för sina synder och brott är mycket centralt i wrestling. Ju fulare ”the 

bastard”, som Barthes väljer att kalla de 'onda' karaktärerna, agerar, desto större och bättre blir 

reaktionen när motståndaren sedan går till motattack. Publiken älskar att se ”the bastard” bryta mot 

reglerna då ett regelvidrigt beteende rättfärdigar en bestraffning. Barthes beskriver wrestling som, 

framförallt, en kvantitativ sekvens av kompensationer, 'öga för öga, tand för tand' (Barthes 1972: 
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21-22).

Enligt Barthes existerar ingenting i wrestling utan att vara absolut. Allt presenteras utförligt och 

ingenting lämnas ouppmärksammat och publiken erbjuds på så sätt en renodlad mening, likt 

naturen. Detta är den populära bilden av en fullt begriplig verklighet. Det som porträtteras i 

wrestlingringen är därför en idealisk förståelse av världen. Det är en verklighet som till skillnad från

vardagen blir fullt förståelig, en verklighet som saknar hinder och motsägelser. När brottarna lämnar

ringen och återgår till sina vanliga liv, menar Barthes, råder det inget tvivel om att wrestling besitter

en transmutationskraft som påminner om religiös dyrkan. I ringen är brottarna gudar som låser upp 

naturen och separerar det onda från det goda och avslöjar en form av rättvisa som slutligen blir 

begriplig. (Barthes 1972: 24-25)

4. Metod och material

4.1. Metod

I min analys kommer jag att använda mig utav en multimodal analys. En multimodal analysmetod 

låter mig analysera olika visuella aspekter av mitt material vilket är användbart då wrestling är ett 

mycket visuellt fenomen. Den låter mig även analysera det rent språkliga.

4.1.1. Multimodal analys

Multimodal analys är en kvalitativ metod för analys av visuella texter.

Multimodal analys knyter an till den engelske språkforskaren Michael Hallidays teori kallad 

sociosemiotik. Hallidays teori menar att förklaringen till att olika kommunikationsformer fungerar 

på det sätt som de gör finns i sociala sammanhang, därav socio- i sociosemiotik. Den andra halvan 

av begreppet, -semiotik, syftar till semiotiken som innebär läran om betydelser (Björkvall 2009: 12).

Semiotiken bygger på Ferdinand De Saussure och Charles Peirces teorier (Bignell 2002: 5). 

Saussure skapade en modell för att förklara betydelserna som finns i semiotiska tecken. Saussures 

modell består utav signifiers, tecken, och signifieds, det betecknade (Bignell 2002: 11-12). För att 

illustrera modellen kan vi använda oss av exemplet ”katt”. I det här fallet är tecknet själva ordet 

”katt” och bokstäverna som konstruerar det medan det betecknade är en särskild sorts fyrbent 

pälsdjur.

Saussures modell med signifiers och signifieds hävdar att det lingvistiska tecknet för ett objekt är 

arbiträrt. Tecknet “katt” saknar betydelse. “Katt” är bara fyra stycken bokstäver, sammansatta i en 
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till synes slumpmässig ordning. Tecknet ges mening först när det kopplas till ett objekt, det 

betecknade, i det här exemplet en viss typ av fyrbent och pälsbeklätt djur. Tecknet för det fyrbenta 

djuret hade lika gärna kunnat vara “snurp” eller “prett”, det betecknade hade fortfarande varit 

detsamma. Denna modell är en stor del av det som präglade den tidiga semiotiken (Bignell 2002: 8-

9, Björkvall 2009: 14-15).

Begreppet multimodalitet innebär en kombination av ett antal olika kommunikationsformer för att 

skapa mening och betydelse. En multimodal text kan till exempel bestå utav skrift och bild eller 

rörlig bild och musik (Björkvall 2009: 8). De betydelseskapande kommunikationsformerna, till 

exempel skrift, bild och musik benämns semiotiska modaliteter och består av olika komponenter 

som finns till hands för att skapa mening i en text. Dessa komponenter kallas för semiotiska 

resurser (Björkvall 2009: 13-14).

Inom multimodal analys talar man om tre olika typer av betydelse i kommunikation, så kallade 

metafunktioner. Den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen. Till den 

ideationella metafunktionen hör betydelser som förklarar till exempel var saker befinner sig eller en 

handling någon utför. Den interpersonella metafunktionen har att göra med social interaktion. Till 

den interpersonella metafunktionen hör även attityder. Den tredje metafunktionen, den textuella, 

kombinerar de andra två metafunktionerna för att skapa meningsfulla texter i kommunikativa 

sammanhang. För att en text ska framstå som meningsfull måste den konstrueras på ett sätt som gör 

att den uppfattas som sådan av mottagaren. (Björkvall 2009: 11-12)

Då människor läser text på olika sätt utger sig inte multimodal analys för att beskriva definitiva 

tolkningar. Den ägnar sig istället åt så kallad modelläsning. Texter tolkas inte likadant av all men 

forskning har lyckats visa på olika typer av mönster som går att urskilja i hur människor tolkar text. 

I multimodal analys tolkas semiotiska resurser därför alltid ”som om de vore en typ av 'ideal'” 

(Björkvall 2009: 25-26).

I analysen kommer ett antal koncept att användas som är förknippade med multimodal analys. 

Nedan följer en kort presentation av dessa.

• Visuell framskjutenhet: Visuell framskjutenhet är semiotisk princip. Genom att göra 

textelement olika mycket 'framskjutna' kan man presentera dem som olika mycket viktiga. 

(Björkvall 2009: 87)

• Språkhandling: Språkhandlingar är ett begrepp från Hallidays sociosemiotiska språkteori. 

Det finns fyra olika grundläggande språkhandlingar. Dessa är sorterade efter talarroll och 

utbyte. Det finns två olika talarroller, givande och krävande, och två olika utbyten, varor 
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och tjänster och  information. Den givande språkhandlingen för varor och tjänster är 

erbjudandet och den krävande är uppmaningen. Den givande språkhandlingen för 

information är påståendet och den krävande är frågan. (Björkvall 2009: 32-33)

• Narrativ process: En narrativ process är en sätt att beskriva en process, t.ex. var och hur den

utspelar sig. En narrativ process består utav, en eller flera, deltagare och omständigheter. 

Narrativa processer uttrycks med hjälp av vektorer. Vektorer är linjer som pekar i en viss 

riktning, t.ex. mellan två deltagare. Exempel på vektorer är pilar, kroppsdelar och blickar. 

Det finns fem olik grundläggande narrativa processer. Dessa är aktionsprocess, händelse, 

reaktionsprocess, mental process och verbal process. (Björkvall 2009: 62-63)

• Distans: Distans är ett sätt att skapa avstånd mellan läsare och avbildade personer i 

multimodala texter. Den semiotiska resursen distans innebär inte fysiskt avstånd som i den 

fysiska verkligheten utan betyder beskärning av avbildade personer. Exempel på distanser är

extrem närbild, närbild, och medelavstånd. Det finns tre olika distansfält inom multimodal 

analys. Personlig distans, social distans och distanserade bilder. (Björkvall 2009: 39-46)

4.2. Material

Materialet kommer att bestå utav två matcher från två olika upplagor av World Wrestling 

Entertainments årliga pay-per-view Wrestlemania. Wrestlemania har gått av stapeln varje år sedan 

1985. Materialet kommer dock att bestå utav två stycken matcher som utspelade sig åren 2013 

respektive 2015. World Wrestling Entertainment sänder även elva andra pay-per-views om året 

utöver Wrestlemania och det finns således väldigt stora mängder material som kan analyseras. 

Därför är urvalet begränsat till den pay-per-view som varje år har störst antal tittare.

De två matcherna har valts då båda involverar en icke-amerikansk brottare samt att i den ena 

matchen är icke-amerikanen ett face, en 'god' karaktär medan icke-amerikanen i den andra matchen 

är en heel, en ond karaktär.

I analysen kommer endast videomontagen som visas före matcherna att analyseras. Videomontagen 

visar en stor del av berättelsen och hjälper till att presentera karaktärerna.

De två matcher som kommer att analyseras är följande:

• Alberto Del Rio vs Jack Swagger: Från Wrestlemania 29, år 2013. Matchen är en titelmatch 

där World Heavyweight Championship-titeln står på spel. Jack Swagger kommer ifrån Perry,

Oklahoma i USA medan Alberto Del Rio är från San Luis Potosí i Mexiko. Swagger 
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ackompanjeras till ringen av sin manager Zeb Colter och Del Rio ackompanjeras av sin 

personliga 'ring announcer' Ricardo Rodriguez. I den här matchen är icke-amerikanen ett 

face, en 'god' karaktär.

• John Cena vs Rusev: Från Wrestlemania 31, år 2015. Matchen är en titelmatch där United 

States Championship-titeln står på spel. John Cena är från West Newbury, Massachusetts i 

USA medan Rusev kommer ifrån Moskva i Ryssland. Rusev gick vid tillfället även under 

smeknamnet ”the Hero of the Russian Federation”. Viktigt att notera här är att personen som

gestaltar den ryske Rusev heter Miroslav Barnyashev och kommer ifrån Plovdiv i Bulgarien.

Sedan matchen ifråga utkämpades har Barnyashev och WWE gjort sig av med samtliga 

ryska aspekter av karaktären och Rusev är numer, precis som sin gestaltare, bulgar och har 

sedermera fått smeknamnet ”the Bulgarian Brute”. Namnet Rusev består dock. I den här 

matchen är icke-amerikanen en heel, en 'ond' karaktär.

5. Analys/Resultatredovisning

5.1. Jack Swagger vs Alberto Del Rio

5.1.1.Beskrivning

Segmentet av Wrestlemania 29 från år 2013 som innehåller matchen mellan den amerikanske Jack 

Swagger, ackompanjerad av sin manager Zeb Colter, och den mexikanske Alberto Del Rio, 

ackompanjerad av sin personliga 'ring announcer' Ricardo Rodriguez, inleds med ett 

textmeddelande. ”The following video contains opinions that are solely those of Zeb Colter and 

Jack Swagger.”

Den efterföljande videon inleds med ett flygfoto över Mount Rushmore. Efter detta följer bilder på 

the Liberty Bell, en gammal klocka i Philadelphia, och diverse amerikanska landskap så som ett 

fyrtorn, en småstad, en hamn, ett frakttåg som färdas genom öknen samt en bild på the Washington 

Monument som panorerar nerifrån och upp. Dessa bilder visas medan Swaggers manager Zeb 

Colter skanderar ”Fellow Americans, I've got a question for you!”. Videon klipper till en bild på 

Colter tillsammans med Jack Swagger i en wrestlingring. Colter håller tal. ”What is wrong with 

America?” Vi får se en svartvit bild från 1950-talet där ett par ser på tv. På tv:n visas samma bild på 

Colter och Swagger som vi just fått se. ”I see people with faces not like mine.” Bilden klipper till en

frisersalong där en liten pojke sitter och får sitt hår klippt. I salongen finns en tv som även den visar 
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Colter och Swagger. ”People crossing our borders illegaly.” Videon klipper till en man i cowboyhatt

som lastar höbalar på en bil med flak. På motorhuven står en liten portabel tv. Sedan klipper videon 

till en man i overall som står och arbetar i något slags lada. Även han har en liten tv. ”And they take

our jobs. Our resources.” En bild på en vägskylt med texten ”One way – Do not enter” visas. ”Let's 

forget all the politically correct crap. How do we get rid of them?”

Bilden skiftar till ett svartvitt klipp där ett antal arbetare stämplar in. Vi ser ett tidningsbud till cykel

som kastar in en tidning framför en villa. Därefter följer korta sekvenser föreställande två stycken 

par, i svartvitt, som sitter i en trädgård och äter tillsammans, pojkscouter som avger scoutlöftet 

bredvid den amerikanska flaggan och en mamma som gungar med ett barn. ”America was built as 

the land of opportunity where decent, lawabiding, respectful citizens could provide a better life for 

their families.” Vi får nu se Colter och Swagger stå framför en trävägg och titta rakt in i kameran. 

På väggen sitter en Gadsden-flagga, en gul flagga med en skallerorm på och texten ”Don't tread on 

me”. Ormen och mottot på Gadsden-flaggan dök först upp hos den amerikanska militären under 

1700-talet men har sedan använts av bland annat politiska grupper som The Tea Party men även i 

populärkultur (www.gadsden.info).

Zeb talar fortfarande. ”Somewhere along the way that land of opportunity has turned into a desert of

despair.” Vi ser en liten pojke stå nedanför en trädkoja med en amerikansk flagga i handen. Sedan 

följer svartvita klipp som visar vita huset och den amerikanska regeringen. ”Because if our 

government won't do anything to help us,” videon klipper tillbaka till Colter och Swagger framför 

väggen, ”I know someone who will.”

Nu får vi se klipp från matchen som ledde till att den kommande matchen går av stapeln. Vi får se 

hur Jack Swagger och Zeb Colter firar efter att Swagger vunnit en så kallad Elimination Chamber-

match och vi ser Colter sträcka upp Swaggers hand i en segergest. Sedan följer ett klipp där 

Swagger och Colter pekar mot en Wrestlemania-skylt som hänger i arenans tak. Colter talar 

fortfarande. ”We will not stand idly by and watch this country selfdestruct.” Vi ser Swagger och 

Colter stå med högerhanden på hjärtat. En närbild på Swaggers ansikte följer och Colter fortsätter 

tala. ”Jack Swagger is gonna capture the World Heavyweight title,” videon klipper till Swagger med

högerhanden över hjärtat och vänsterhanden pekande på den tidigare nämnda Wrestlemania-skylten,

”And he's gonna reclaim America. We, the people!”. Vad som följer är en video ur Swaggers 

motståndare Alberto Del Rios perspektiv.

Vi får se en inzoomad bild på Manhattan och Liberty Island i New York sett från taket på ett 

höghus. Bilden zoomar ut och vi ser Alberto Del Rio stå på samma tak och titta ut över staden med 
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World Heavyweight Championship-bältet över axeln. Därefter får vi se ett flygfoto över 

Frihetsgudinnan. Över detta hör vi Del Rio tala. ”A mighty woman, with a torch and her name … 

Mother of exiles.” Vi får se en närbild på Frihetsgudinnans fackla och runt om får vi se svartvita 

bilder på latinamerikaner tona in och ut. Del Rio fortsätter. ”Give me your poor, your tired, your 

huddled masses yearning to breathe free.” Nu får vi se hela frihetsgudinnan och Liberty Island 

innan bilden blir svart. ”In America everything is possible.”

Vi ser Del Rio kliva in i arenan före matchen där han vann sitt World Heavyweight Championship 

och det visas snabba sekvenser med närbilder på Del Rio och skyltar i publiken med bland annat 

texten ”Si! Si! Si!”. Del Rio fortsätter att tala. ”And this man, Alberto Del Rio is a living proof of 

that.” Ett klipp visas där Del Rios personliga 'ring announcer', Ricardo Rodriguez presenterar 

honom. Under presentationen visas fler bilder på Del Rio och på publiken. Vi får bland annat se en 

kvinna iförd en tröja med den kubanska flaggan på. Därefter följer ett klipp från när Del Rio vunnit 

sin World Heavyweight Championship-titel och vi får se Rodriguez kasta sig över honom och 

krama om honom. Fler bilder visas där Del Rio håller upp sitt nyvunna titelbälte och firar segern 

tillsammans med publiken. Vi hör Del Rio säga ”I'm Alberto Del Rio and I was born in Mexico,” 

medan en bild visas där han håller upp sitt titelbälte i luften och en mexikansk flagga syns i 

publiken bakom honom. Del Rio avslutar sedan sitt meddelande medan vi återigen får se en snabb 

bild på Frihetsgudinnan och klippet från tidigare där Del Rio blickar ut över Manhattan. ”But made 

in America.” Därefter följer ett videomontage ur ett neutralt perspektiv.

Vi får se kameran zooma in, i slow motion, på Alberto Del Rio som lyfter sitt titelbälte i seger 

medan vi hör Zeb Colter säga ”Alberto Del Rio is not one of us. A man who only came into this 

country to reap the rewards of our motherland.” Videon visar några snabba sekvenser med närbilder

på en glad Del Rios ansikte. ”He needs to leave this country.” Videon klipper fram och tillbaka 

mellan bilder på Del Rio och Jack Swagger för att sedan visa en längre sekvens där publiken håller 

upp en skylt med texten ”Viva Del Rio!!” och kastar röda, vita och gröna ballonger. Fler sekvenser 

visas där Del Rio firar sin titelseger med publiken och över dessa klipp hör vi honom tala. ”We are 

here for the same reason, we want to provide our families with a better life.” Här följer sekvenser 

där Swagger överfaller Del Rio vid ringen och även en sekvens där Swagger sätter Ricardo 

Rodriguez i en 'ankle lock', en så kallad submission-manöver där man vrider motståndarens fotled 

till bristningsgränsen och som när Swagger använder den kallas för en 'Patriot lock'. I den här 

sekvensen 'bryter' Swagger Rodriguez fot (detta är endast en del av storyn och inte på riktigt). 

Swagger hörs sedan säga ”You're part of the problem and we, the people are gonna fix the 
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problem.” Vi får se Rodriguez vrida sig på marken av smärta och sedan hur Swagger attackerar Del 

Rio med en krycka och säger ”Welcome to Jack Swagger's America! We're coming!” Därefter visas 

återigen bilder där Swagger håller högerhanden över hjärtat och pekar mot Wrestlemania-skylten i 

taket. Swagger utbrister ”We, the people!” och videomontaget är över.

5.1.2.Analys

Meddelandet som inleder videomontaget före matchen är skrivet i versaler med vit text mot svart 

bakgrund. Texten är på så vis visuellt framskjuten och är att betrakta som viktig (Björkvall 2009: 

87). World Wrestling Entertainment vill vara tydliga med att de åsikter som nu kommer att 

framföras inte stämmer överens med bolagets egna.

De inledande bilderna i videomontaget som visar Mount Rushmore, the Liberty Bell och olika 

amerikanska landskap visar saker som kan tolkas som symboler för USA. Mount Rushmore kan 

sägas representera USAs historia genom sina fyra presidentansikten men även landets storhet 

genom sin storlek och storslagenhet. The Liberty Bell är en symbol för den frihet som USAs 

invånare ska kunna ta del av. Bilden med frakttåget i öknen skulle precis som Mount Rushmore 

kunna symbolisera USAs storhet genom att visa hur man skapat något där inget tidigare fanns. 

Bilden på the Washington Monument som panorerar nedifrån och upp kan själva monumentet ses 

som en symbol för USA och panoreringen som ett sätt att säga att USA är en nation att se upp till. 

Zeb Colter kommer med en krävande språkhandling, en fråga (Björkvall 2009: 33). Colter kräver 

en respons. Vi får veta att Colter anser att det är något fel på Amerika och han kräver att få veta vad 

det är. Colter fortsätter sedan och använder då istället givande språkhandlingar i form av 

påståenden (Björkvall 2009: 33). ”I see people with faces not like mine” osv. De bilder vi får se 

under tiden med det svartvita paret framför tv:n och pojken som får håret klippt är båda gamla 

bilder från mitten av 1900-talet. Dessa kan tänkas symbolisera det 'Amerika' som Colter adresserar i

sitt tal och som det har blivit något ”fel” på. Ett tidigare Amerika, före det ”problem” uppstod som 

Colter talar om. Ett Amerika utan problem. Colter fortsätter med att förklara vad problemet är. 

”People crossing our borders illegaly and they take our jobs, our resources.”  Medan Colter säger 

detta får vi se två arbetande män. De kroppsarbetar båda två i bondgårdsmiljö. Detta är ganska 

tydligt kopplat till det Colter precis sagt. Det vi får se är två stycken amerikaner som arbetar och 

som enligt Colter riskerar att bli av med sina arbeten till förmån för illegala immigranter. Bilderna 

på de arbetande männen kan tolkas både som att det 'gamla Amerika' fortfarande existerar i form av 

gammaldags arbetsmetoder men också som att arbetare är 'riktiga amerikaner'. Vägskylten som 

sedan visas med texten ”One way – Do not enter” symboliserar ett stopp, ett förbud. Colter vill 
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stoppa de illegala immigranter han tidigare nämnde från att komma in i landet. ”Let's forget all the 

politically correct crap. How do we get rid of them?” Ännu en fråga som kräver ett svar.

”America was built as the land of opportunity where decent, lawabiding, respectful citizens could 

provide a better life for their families” säger Colter och återigen får vi se bilder från mitten av 1900-

talet. Precis som de tidigare bilderna från samma tid kan de tänkas symbolisera ett svunnet 

Amerika. Bilderna vi ser här kan tänkas visa just de ”decent, lawabiding, respectful citizens” som 

Colter pratar om. Bilderna visar arbetare, lyckliga par och scouter som avger scoutlöftet bredvid den

amerikanska flaggan. Dessa bilder symboliserar de egenskaper som Colter nämner. De människor 

som faller in under Colters definition av 'riktiga' amerikaner, ”decent, lawabiding, respectful”, är 

hårt arbetande, heterosexuella, rättfärdiga och plikttrogna personer. Genom att scouterna avger sitt 

löfte bredvid den amerikanska flaggan kan vi tänka oss att scouterna och Amerika som nation delar 

värderingar.

När Colter och Swagger står vid träväggen med Gadsden-flaggan i bakgrunden är de båda klädda i 

grått och beigt framför den grå väggen. På så vis blir den gula flaggan visuellt framskjuten då den 

gula färgen sticker ut färgmässigt i bilden och i och med det ska meddelandet uppfattas som viktigt. 

Som sagts tidigare är Gadsden-flaggan en nationalistisk symbol som har använts av bland annat den

konservativa och högerpopulistiska Tea Party-rörelsen i USA. Flaggan står således för konservativa 

och nationalistiska värderingar. Detta kan vi koppla till det vi konstaterat tidigare i analysen om att 

de klipp som visas under Colters tal med gamla bilder symboliserar ett förflutet Amerika och hur 

Amerika har förändrats till det sämre. ”Somewhere along the way that land of opportunity has 

turned into a desert of despair.” Colter är mycket tydlig med att han och Swagger anser Amerika 

vara förändrat och på väg utför. Pojken vi sedan får se som står nedanför en trädkoja med en 

amerikansk flagga i handen visas i ett underifrånperspektiv vilket kan tolkas, i och med att pojken 

håller i en amerikansk flagga och att vi tittar upp mot honom, som att USA är ett land att se upp till 

(Björkvall 2009: 52). Trädkojan skulle, precis som de svartvita klippen tidigare, kunna symbolisera 

något gammaldags och 'fint'. I klippen vi får se när Colter säger ”Because if our government won't 

do anything to help us, I know someone who will” som visar vita huset och den amerikanska 

regeringen är i svartvitt. Bilderna i sig kan tänkas visa på USAs storhet och makt, Vita Huset är en 

tydlig symbol för detta, men det faktum att de är i svartvitt kan snarare tänkas visa att USAs makt 

var stor men inte är lika stor längre.

När vi sedan får se en tillbakablick till när Swagger vann en chans till den kommande matchen får 

vi se Colter och Swagger i en arena, pekandes mot Wrestlemania-skylten som hänger i taket. Deras 

pekande armar blir tydliga vektor i en enkelriktad aktionsprocess där de är aktörer och skylten är 
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mål (Björkvall 2009: 63). Vi hör Colter säga ”Jack Swagger is gonna capture the World 

Heavyweight title,” samtidigt som vi får se en extrem närbild på Swaggers ansikte. Swaggers blick 

blir här en vektor som innebär ett krav. ”And he's gonna reclaim America. We, the people!” Detta är

en givande språkhandling. Ett påstående i form av ett löfte. Medan Colter säger detta får vi se 

honom och Swagger med händerna på hjärtat. Handen på hjärtat i kombination med Colters 

påstående ”We, the people” är en slags salut som återkopplar till det vi konstaterat innan om att 

Colter identifierar en viss del av Amerikas befolkning som 'riktiga' amerikaner. ”We, the people” 

syftar till ett 'vi' som innebär 'riktiga' amerikaner. Efter detta följer ett videomontage sett från 

Alberto Del Rios perspektiv.

Först kommer bilden där vi får se Del Rio titta ut över Manhattan och Liberty Island, där 

Frihetsgudinnan står, ur ett ovanifrånperspektiv. Tittaren befinner sig i samma ögonhöjd som Del 

Rio vilket visar på en neutral maktbalans mellan Del Rio och tittaren (Björkvall 2009: 52). 

Ovanifrånperspektivet som Del Rio har över staden visar dock på en maktposition för honom, 

precis som World Heavyweight Championship-bältet han har över axeln som också symboliserar en

överordnad maktposition. Sedan får vi se Frihetsgudinnan som är en tydlig symbol för både USA 

som nation och för frihet. Detta medan Del Rio säger ”A mighty woman, with a torch and her name 

… Mother of exiles.” Ett påstående som signalerar att Frihetsgudinnan är en mäktig figur. Att statyn

kallas för ”Mother of exiles” visar även på en beskyddande egenskap. ”Give me your poor, your 

tired, your huddled masses yearning to breathe free” fortsätter Del Rio medan vi får se svartvita 

bilder på latinamerikaner. Latinamerikanerna på bilderna ska alltså tolkas som ”fattiga” och ”trötta”.

Det som Del Rio säger här är en referens till The New Colossus som är en dikt av Emma Lazarus 

som finns ingraverad på en plakett i plattformen som Frihetsgudinnan står på. Den handlar om hur 

Frihetsgudinnan tar emot fattiga, trötta och hemlösa som vill uppleva frihet 

(http://www.libertystatepark.com/emma.htm). Bilden tonar ut till svart och vi hör Del Rio säga ”In 

America, everything is possible.”

Vi får nu se bilder från matchen mellan Del Rio och Swagger där Del Rio vann sin World 

Heavyweight Championship-titel. Del Rio kommer in i arenan och möts av publikens jubel. Det blir

här tydligt vilken sida som publiken befinner sig på i den här fejden. Vi får se bilder på 

publikdeltagare som håller upp skyltar med budskap till Del Rios fördel. I publiken kan vi även se 

en kvinna med en tröja med den kubanska flaggan på. Vi får nu också höra ett avslut på Del Rios 

påstående från den tidigare sekvensen om att allt är möjligt i Amerika. ”And this man, Alberto Del 

Rio is a living proof of that.” Del Rio ser alltså sig själv som en representant för att alla kan lyckas i 

Amerika. Videomontaget fortsätter med att vi får se Del Rio vinna sin World Heavyweight 
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Championship-titel och sedan fira med publiken. En stor mexikansk flagga viftas på läktaren och 

Del Rio lyfter sitt titelbälte i luften medan vi hör honom säga ”My name is Alberto Del Rio and I 

was born in Mexico”. Sedan klipper videomontaget tillbaks till Del Rio som blickar ut över 

Manhattan och Liberty Island och Del Rio avslutar sitt påstående, ”But made in America.” Del rio 

menar alltså att han är född i Mexico men att han blivit den han är på grund av de rättigheter och 

möjligheter han givits i USA. Nu följer ett videomontage ur både Swagger och Colter och Del Rios 

perspektiv.

Vi får höra Zeb Colter påpeka att Alberto Del Rio inte är en av ”oss” och att han bara kom till USA 

för att åtnjuta de privilegier som de arbetat så hårt för. 'De' är de som Colter anser vara 'riktiga 

amerikaner'. Medan Colter säger detta får vi se närbilder på en glad Del Rio. Det ser alltså ut som 

att Del Rio med glädje och utan skam ”reap the rewards of our Motherland” som Colter uttrycker 

det. Colter säger även rakt ut att ”he needs to leave this country”. Del Rio är inte en 'riktig amerikan'

och har inget i USA att göra. Därefter skiftar videomontaget till Del Rios perspektiv och vi får se 

honom fira sin titelseger med publiken. Detta befäster ytterligare det faktum att publiken står på Del

Rios sida i konflikten. Publiken delar Del Rios åsikter. Vi får även se hur publiken kastar röda, vita 

och gröna ballonger. Ett färgval som tydligt symboliserar den mexikanska flaggan. Del Rio talar om

hur alla, inklusive de som Colter kallar 'riktiga amerikaner', kommit till Amerika av samma 

anledning;  för att skapa ett bättre liv för sina familjer. Detta ställs i kontrast till Colter som menar 

att invandrare endast kommer till USA för att profitera på andras hårda arbete, inte för att själva 

arbeta.

Sekvensen vi får se där Swagger bryter foten på Ricardo Rodriguez kan vi koppla till Barthes 

teorier kring wrestling. Det Swagger här gör bryter mot flera stycken olika regler. Rodriguez är inte 

en brottare och får, precis som en domare, inte röras. Dessutom ska all brottning ske i ringen och 

detta sker utanför den. Detta är i linje med Barthes teori om att ju mer regelvidrigt en brottare beter 

sig, desto mer rättfärdigat blir det för motståndaren att slå tillbaka (Barthes 1972: 21-22). Sekvensen

därefter där Swagger attackerar Del Rio med en krycka följer samma princip. Det blir mer och mer 

befogat för Del Rio att slå tillbaka och eftersom publiken står bakom Del Rio blir det även mer 

tillfredsställande för dem att se honom slå tillbaka. Swagger säger rakt ut här att Del Rio är en del 

av ”problemet” och att han själv och Colter ska lösa det. ”Problemet” är alltså invandringen till 

Amerika.
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5.2. John Cena vs Rusev

5.2.1.Beskrivning

Vi får se Rusev stå i en wrestlingring. Bilden är helt i gråskala förutom den ryska flaggan som 

Rusev viftar med som är i färg samt kanten på hans byxor som även de bär den ryska flaggans 

färger. Vi hör Rusev säga något jag tyvärr inte kan uttyda på grund av hans brytning följt av ”The 

only undefeated Superstar”. Han refererar här till sig själv. Videon klipper till en sekvens där Rusev 

håller upp United States Championship-bältet och vi hör honom säga ”Your United States 

Champion!” Även här är bilden i gråskala utöver allt som är blått eller rött. Videon klipper nu till en

extrem närbild på Rusev med svett droppandes ur skägget. ”John Cena, at WWE Fastlane I broke 

you.” Vi får se ett klipp i slow motion från just WWE Fastlane där Rusev håller Cena i en så kallad 

Camel Clutch, som är en 'submission'-manöver. Rusevs version kallas för 'The Accolade'. Vi får se 

hur Cena reser sig upp med Rusev hängandes på ryggen. Rusevs manager och flickvän ”the 

Ravishing Russian” Lana kliver upp i ringen med United States Championship-bältet i handen. 

Domaren försöker stoppa henne. Detta följs av en sekvens där Rusev har klivit av Cena och nu ger 

densamme en spark mellan benen. Kommentatorn utbrister ”A blatant low blow!” Slag under bältet 

är inte tillåtet i wrestling. Bilden skiftar. Cena står på knä och Rusev sparkar honom i ansiktet. 

Kommentatorn: ”Kick to the face!”. Rusev låser fast Cena i en till 'Accolade'. Vi får se en närbild på

Cenas ansikte och vi hör en annan kommentator säga ”I think Cena's unconscious.” Domaren bryter

matchen, Rusev släpper taget och Cena faller medvetslös ner på mattan. 'Ring announcer' Lilian 

Garcia bekräftar: ”Here's your winner by submission and still the United States Champion, Rusev!” 

Lana lyfter Rusevs ena hand i luften medan Rusev lyfter upp titelbältet med den andra samtidigt 

som en rysk flagga rullas ned från taket. Vi får återigen höra Rusev prata. ”This stupid little country 

worships failures.” Vi ser Cena med en publikskylt i bakgrunden med en text som lyder ”John Cena,

Made In America” Rusev säger något jag tyvärr inte kan uttyda på grund av hans brytning. Vi får 

sedan se Rusev sträcka sina armar i luften medan han fortsätter prata. ”I want you to admit that 

Rusev and Russia is better than Cena and America.” Under de sista orden ser vi Cena posera 

tillsammans med ett antal amerikanska militärer.

Vi får nu se ett videomontage ur Cenas perspektiv. Vi får se bilder på arenapublik med amerikanska 

flaggor. Cena talar. ”You need a lesson in respect. You have the right to free speech. That does not 

give you the right to degrade this great country.” Vi får se en bild på Cena från ett Tribute to the 

Troops-event där han står i wrestlingringen med en amerikansk flagga i handen och en mängd 

militärer som publik bakom sig. Tribute to the Troops är ett årligt event där WWE-stjärnor åker till 
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Mellanöstern och brottas inför amerikanska militären. Vi får nu se Cena i en wrestlingring i en 

arena. ”By my word, I make sure that you are humbled at the greatest stage of them all.” Cena pekar

på en Wrestlemania-skylt som hänger i taket i arenan. ”That John Cena is gonna beat your ass at 

Wrestlemania.” Videomontaget skiftar tillbaka till Rusevs perspektiv.

Vi ser Rusev och hans manager Lana stå inuti arenan. Rusev håller i ryska flaggan och har en Ryska

federationens hjälte-medalj runt halsen. Rusev talar. ”What makes you think you deserve a re-match

at Wrestlemania?” En närbild på Cena. Vi får se Rusev och Lana stå i mitten av en wrestling-ring. 

Rusev har sitt titelbälte i ena handen och en mikrofon i den andra. ”Mr. 'Never Give Up',” ”Never 

Give Up” är ett av John Cenas motton, ”You have been beaten, broken and crushed.” Vi får se 

bilder där Rusev brottas med Cena. ”As far as a re-match goes, my answer is no.” En närbild på 

Cenas ansikte. Vi får se Rusev använda Cenas signaturgest där han viftar med handen framför 

ansiktet.”You americans think you are entitled to everything.” Ett klipp visas där Rusev viftar med 

en stor rysk flagga. ”American people are staying in history.” Vi får se publiken bua och göra 

'tummen ned'. ”America is a cancer for the world. If you had a soul, God would look down and spit 

on it.” Videomontaget byter till Cenas perspektiv.

Vi ser John Cena springa ner mot ringen där Rusev står. Medan vi får se detta får vi höra Cena tala. 

”Do and say whatever you want about me but you better watch your ass when you run down the 

United States of America when I'm around.” Cena tar sig upp i ringen och attackerar Rusev. Nu är 

det Rusev som blir fasthållen i en 'submission'-manöver, Cenas 'STF'. Den här gången är det Cena 

som gör Rusev medvetslös istället för tvärtom. Lana står bredvid ringen och skriker förtvivlat 

”Please, let him go! Please, John, I beg you, let him go!” Cena säger ”I proved to you how much 

fight America has.” Återigen får vi se Lana vid sidan av ringen. Den här gången skriker hon ”Okay, 

we'll give you the U.S title match a Wrestlemania!”. Cena släpper Rusev och vi hör honom säga 

”I'm going to bring the United States Championship home where it belongs!” Videomontaget 

avslutas sedan ur Rusevs perspektiv.

Nu får vi se Rusev slå sig för bröstet och skrika ”I am a hero!” Sedan följer klipp från en match 

mellan Rusev och Jack Swagger där vi får se Rusev hålla fast Swagger i 'the Accolade'. ”You see 

this America? This represents each and everyone of you!” Vi får nu se blandade klipp från tidigare 

matcher mellan Rusev och Cena. Montaget avslutas med att Rusev återigen får Cena att bli 

medvetslös och vi hör honom utbrista ”John Cena, I am going to crush you!”.
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5.2.2. Analys

Videomontaget före matchen mellan Rusev och John Cena inleds med en sekvens som innehåller 

tydligt visuellt framskjutna element. Den stora ryska flaggan som Rusev viftar med och kanten på 

Rusevs byxor som är mönstrad med ryska flaggan är i färg medan allt annat är svartvitt. Det är 

alltså viktigt att vi uppfattar den ryska kopplingen. Det ska inte råda något tvivel om att Rusev är 

från Ryssland (Björkvall 2009: 87). Vi hör även Rusev tala om sig själv. Han levererar flera givande

språkhandlingar, påståenden, om hur bra han är på att brottas (Björkvall 2009: 33). I sekvensen som

följer där Rusev lyfter upp sitt United States Championship-bälte är även här allting svartvitt 

förutom de element som är röda eller blå, precis som i den inledande sekvensen. I den här 

sekvensen återfinns färgerna dock inte på en rysk flagga utan i form av den amerikanska flaggan på 

titelbältet. Detta kan symbolisera hur United States Championship-titeln inte längre tillhör en 

Amerikan så som det 'borde' vara (vem som helst kan dock vinna titeln) utan istället helt plötsligt 

blivit en rysk titel. Den följande sekvensen visar en extrem närbild på Rusevs ansikte vilket innebär 

en personligt intim relation mellan honom och tittaren (Björkvall 2009: 40-41). I och med att Rusev

inte ser mot kameran utanför blickar förbi den erbjuds tittaren att betrakta honom på nära håll. Vi 

kan tolka detta som ett sätt att få tittaren att känna starkare känslor för Rusev, på både gott och ont, i

och med att vi som tittare placeras i en intim relation med honom. Vi hör också Rusev säga ”John 

Cena, at WWE Fastlane I broke you!” Rusevs ordval här får honom att låta hänsynslös och farlig, 

vilket är en känsla vi kunde få av den extrema närbilden där det droppar svett ur hans skägg och han

har något argsint i blicken.

Vi får nu se situationen som Rusev refererade till; Rusevs match mot Cena vid pay-per-view-

sändningen Fastlane. Rusev sätter Cena i en så kallad 'submission-manöver' och försöker få honom 

att ge upp. Detta lyckas dock inte och Cena reser sig upp med Rusev hängandes på ryggen. Detta 

kan tänkas symbolisera hur USA 'reser sig upp' mot hot från andra länder. Sekvensen sedan där 

Rusev sparkar Cena mellan benen visar ett regelbrott. Detta kan kopplas till Barthes teori om att 

publiken vill se 'skurken' bete sig så illa som möjligtvis för att rättfärdiga en stark känslomässig 

respons och för att ge 'hjältens' motattack en mer förlösande effekt (Barthes 1972: 21-22). Sparken 

mellan benen följs dessutom av en spark i ansiktet medan Cena är nere för räkning, det vill säga 

ytterligare en nedrig sak att göra. När Rusev sedan sätter Cena i en till 'submission'-manöver och 

Cena svimmar av har Rusev visat sig så pass hemsk att publiken kan rättfärdiga en emotionell 

respons mot honom som kommer ända från deras biologi och inte deras moral eller logik (Barthes 

1972: 17-18). Att Cenas avsvimmande dessutom leder till att Rusev vinner gör publiken om möjligt 

ännu mer upprörd. Som salt i såren rullas en rysk flagga ner från taket bakom Rusev när han håller 
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upp sitt United States Championship-bälte som en symbol för Rysk dominans över USA. Vi får 

klart och tydligt höra vad Rusev tycker om USA. ”This stupid little country worships failures.” han 

anser USA vara ett ”dumt litet land”. Medan han säger detta får vi se en bild på Cena med en skylt i 

bakgrunden där det står ”John Cena, Made In America”. Detta visar på att den ”failure” som Rusev 

syftar till är Cena. Nästa bild där Cena poserar med amerikanska militärer visar hur mycket 'riktig 

amerikan' han är i kontrast till den utländske Rusev. Denna bild får vi se samtidigt som Rusev ställer

ett tydligt krav. ”I want you to admit that Rusev and Russia is better than Cena and America.” Här 

konstateras det, svart på vitt, att de båda representerar sina respektive nationer och inte bara sig 

själva.

Nästa segment av videomontaget är ur Cenas perspektiv till skillnad från det förra och är fullt av 

bilder med symboler för USA och hur amerikansk Cena är. Till att börja med får vi se en 

arenapublik hålla upp amerikanska flaggor medan vi hör Cena tala till Rusev. Han förklarar att 

Rusev måste lära sig att visa respekt och att hans yttrandefrihet inte ger honom tillstånd att håna 

USA. Rusev som inte är amerikan måste alltså, enligt den amerikanske Cena, respektera USA som 

nation trots att han inte är en del av den. Vi får också se Cena stå i en wrestlingring vid en 

amerikansk militärbas i Mellanöstern, hållandes i amerikanska flaggan omgiven av amerikanska 

militärer. Detta visar återigen på hur Cena är en representant för Amerika och hur publiken står 

bakom honom. Han har dessutom militären bakom sig. I nästa sekvens är Cena tillbaka i en arena 

och levererar ett påstående i form av ett löfte. Han lovar att han ska göra Rusev ödmjuk. Det vill 

säga, han ska lära Rusev att visa respekt inför USA som nation.

Perspektivet skiftar tillbaka till Rusev och vi ser honom och hans manager/flickvän Lana stå inuti 

arenan. Rusev har en rysk flagga i handen och runt halsen hänger en hedersutmärkelse, en Ryska 

federationens hjälte-medalj. Likt bilderna på Cena tillsammans med den amerikanska militären som

visar hur Cena har stöd av Amerika som nation så visar Rusevs medalj att Rusev har Ryssland som 

nation bakom sig. Rusev hånar Cena genom att kalla honom för ”Mr. Never Give Up”, baserat på 

ett av hans motton, och sedan påpeka hur han redan blivit ”beaten, broken and crushed” som ett sätt 

att säga att Cena borde ha vett att ge upp. Han hånar Cena vidare genom att stjäla en av hans 

signaturrörelser och hävdar sedan att Cena inte kommer att få en till titelmatch och att amerikaner 

tror att de har rätt till allting. Som om det inte vore nog så fortsätter Rusev att förolämpa USA och 

dess invånare genom att hävda att de inte har någon framtid, ”American people are staying in 

history”, att Amerika är som cancer för världen och avslutar med att säga ”If you had a soul, God 

would look down and spit on it.” Allt detta möts av publikens burop och 'tummen ner'. Publiken 

uppskattar inte Rusevs åsikter.
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I nästa del av montaget hör vi Cena klargöra att det inte handlar om honom och Rusev utan om 

USA och Ryssland. ”Do and say whatever you want about me but you better watch your ass when 

you run down the United States of America when I'm around.” Nu tar sig Cena upp i ringen där 

Rusev är och attackerar honom. Det är detta som är den rättfärdigade motattacken som Barthes 

skriver om som vittnar om publikens basala hat för den onde figuren (Barthes 1972: 21-22). Cena 

gör Rusev medvetslös genom en 'submission-manöver' och påpekar återigen att det inte handlar om 

de två utan om USA och Ryssland. ”I proved to you how much fight America has.” När Rusevs 

manager Lana sedan går med på att ge Cena en till titelmatch påpekar han hur United States 

Championship-titeln ska tillhöra en Amerikan och ingen annan. ”I'm going to bring the United 

States Championship home where it belongs!” Vi får sedan se bilder från en match mellan Rusev 

och Jack Swagger där Rusev har Swagger fast i sin signatur-'submission-manöver', precis som vi 

sett honom göra med Cena innan. Medan vi ser detta hör vi honom påpeka, som Cena också gjort, 

att det inte bara handlar om de två utan om deras respektive nationer. ”You see this America? This 

represents each and everyone of you!” Rusev skulle alltså krossa varenda Amerikan om han hade 

möjligheten. Återigen kan vi knyta detta till Barthes och hans teori om att ju vidrigare en wrestlare 

beter sig, desto mer förlösande blir det för publiken när motståndaren sedan går till motattack 

(Barthes 1972: 21-22). Slutligen ser vi ett hopplock av bilder från tidigare matcher mellan Rusev 

och Cena och hör Rusev skrika en givande språkhandling, i form av ett påstående, ”John Cena, I am

going to crush you!”.

6. Slutsatser och diskussion

Efter att ha analyserat materialet kan vi konstatera en sak. I båda exemplen som analyserats där en 

icke-amerikan är 'god' och en icke-amerikan är 'ond' så framställs de som sådana för att cementera 

en bild av den amerikanska nationella identiteten. Att Alberto Del Rio kommer från Mexiko och att 

Rusev kommer från Ryssland är egentligen inte relevant. Det relevanta är att de inte är från USA. 

För att förklara detta återkopplar vi till Michael Billigs teorier om 'hot and banal nationalism'.

Billig skriver utifrån, bland andra, Anthony Giddens om hur det han kallar för 'hot nationalism' 

uppstår när invånare av en nationalstat får sina banala vardagsrutiner rubbade eller upplever ett hot 

mot den nationella identiteten (Billig 1995: 45). Detta är precis vad som händer för de båda 

amerikanska karaktärerna, Jack Swagger och John Cena. Swagger får sina banala vardagsrutiner 

rubbade genom invandringen till Amerika och befarar ett hot mot den amerikanska nationella 

identiteten genom att människor som t.ex. Alberto Del Rio kommer till landet och stör den banala 

ordningen som möjliggör för idén om den amerikanska nationalstaten att reproduceras.
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I Cenas fall råder en liknande situation. Cena får sina banala vardagsrutiner rubbade genom ett 

faktiskt hot mot den amerikanska nationella identiteten. Den ryske Rusev förolämpar den 

amerikanska nationella identiteten oavbrutet genom sitt 'skändande' av United States 

Championship-titeln som är en tydligt flaggad amerikansk symbol. Cena påpekar också hur titeln 

hör hemma i USA och att han ska ta ”hem” den till där den hör hemma, det vill säga USA.

De analyserade icke-amerikanska karaktärernas nationaliteter framstår som något irrelevanta i och 

med att de i båda fallen endast förefaller vara där för att cementera en bild av den amerikanska 

nationella identiteten. Detta gäller inte bara i fallet där den ryske karaktären är skurk och 

amerikanen får spela hjälte utan även i fallet där amerikanen är skurken. Låt oss titta lite närmre på 

det sistnämnda exemplet.

I den historia som berättas mellan Jack Swagger och Alberto Del Rio är Jack Swagger utmålad som 

skurk, den som publiken inte ska tycka om. Detta trots att han så starkt representerar USA vilket 

publiken borde kunna relatera till. Att publiken ändå inte gillar honom beror på att han uppvisar det 

som Barthes kallar för 'nedriga' egenskaper (Barthes 1972: 17). Det som publiken tycks ta störst 

avstånd ifrån vad gäller Swagger är det som färgar hela hans fejd med Alberto Del Rio: hans 

främlingsfientlighet och intolerans. Publikreaktionen som Alberto Del Rio får i kontrast till den som

ges till Swagger visar på hur den amerikanska publiken inte delar Swaggers åsikter utan istället 

håller med Del Rio om att USA är ett land där alla ska erbjudas en chans till ett bättre liv. Swaggers 

icke önskvärda egenskaper dras medvetet till extremer för att det ska vara berättigat för publiken att 

känna en genuin avsky för honom och vilja se honom bli bestraffad för sina moraliska 

tillkortakommanden (Barthes 1972: 17-18). Den som ska leverera bestraffningen i det här fallet är 

då Del Rio som publiken val att stå bakom då han, till skillnad från Swagger, uppvisar bra moral 

och positiva egenskaper. Del Rio uppvisar egenskaper som tolerans och arbetsmoral. Han talar om 

att göra rätt för sig och inte om att profitera på andras hårda arbete vilket Swagger inte vill lyssna 

på. I denna situation spelar det inte någon större roll att Del Rio är från Mexiko. Hans funktion i 

sammanhanget blir att påvisa att Swaggers bild av den amerikanska nationella identiteten är felaktig

och skadlig. Det första som händer i videomontaget innan Swagger och Del Rios match är att World

Wrestling Entertainment tar avstånd från de åsikter som uttrycks och och alltså anser att de är fel. 

Det är det allra första vi får veta innan matchen börjar. Swaggers åsikter är fel. Därför blir Del Rios 

mexikanska nationalitet irrelevant. Han representerar inte Mexiko utan bara 'rimliga' åsikter. Åsikter

som genom att stödjas av den amerikanska publiken legitimerar dessa som en del av den 

amerikanska nationella identiteten medan Swaggers åsikter blir sedda som 'oamerikanska'. Del Rios

uppgift i sammanhanget är att stärka och bekräfta den nationella identitet som den amerikanska 

publiken vill vara en del av. Nu när vi konstaterat detta, låt oss titta närmre på det andra exemplet.
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John Cena som är hjälte i historien om honom och Rusev visar genom att stå upp för USA och dess 

nationella identitet en bild av densamma som är den som World Wrestling Entertainment vill visa 

upp. Samma bild som Del Rio hjälpte till att identifiera och cementera i det första exemplet. Rusev 

som är den i det här exemplet som hotar den nationella identiteten hade kunnat komma från vilket 

land som helst, det hade inte behövt vara Ryssland. Huvudsaken verkar vara att World Wrestling 

Entertainment får representera en bild av USA som stämmer överens med den hegemoniska 

nationella identiteten. Rusev hade lika gärna kunnat vara amerikan han med. En match mellan Jack 

Swagger och John Cena hade kunnat fylla ungefär samma funktion som de två matcher som 

analyserats. Icke-amerikanska brottare hade inte nödvändigtvis behövt involveras.

För att slutligen svara på uppsatsens frågeställning kan vi konstatera följande: De icke-amerikanska 

karaktärer som analyserats framställs varken på ett positivt eller negativt sätt sett endast till 

nationalitet. Alberto Del Rio och Rusev, som karaktärer, säger inte mycket om sina respektive 

nationaliteter. Representationen av, i det här fallet, mexikaner och ryssar förefaller inte vara 

baserade på stereotypa föreställningar i någon större utsträckning. Dessa två karaktärers 

nationaliteter verkar mest vara verktyg för att måla upp en specifik verklighet som innefattar en viss

bild av den amerikanska nationella identiteten.
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