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I denna avhandling analyseras medieberättelserna om fem av Sve-
riges största och mest hyllade sportstjärnor genom tiderna: Harry 
Persson, Ingemar Johansson, Björn Borg, Ingemar Stenmark och 
Carolina Klüft. De var stjärnor i olika sportgrenar i olika tidsepoker. 
Gemensamt för dem är att de beskrevs som mer än sportstjärnor i 
medierna. De var nationella hjältar som förkroppsligade svenska 
ideal och värderingar. När de nådde sina största triumfer uppfattades 
deras segrar inte som personliga utan som kollektiva segrar i medi-
erna. Den ära och prestige som följde med deras VM-triumfer, OS-
guld och Wimbledonsegrar tillföll hela nationen. 
 Hjältar framställs ofta som representanter för universella och 
tidlösa ideal och värderingar. I praktiken visar forskning att hjältar 
är kulturella produkter som avspeglar de ideal och värderingar som 
dominerar för stunden, och att medierna spelar en central roll i ska-
pandet av nationella sporthjältar. Det är medierna som förmedlar 
nyheter om sport och det är medierna som skapar de berättelser som 
beskriver vissa sportstjärnor som hjältar. 
 Med berättelsen som analysverktyg analyserar John Hellström 
mediekonstruktionen av fem svenska sportstjärnor som alla fått sta-
tus som nationella hjältar i Sverige. Genom att analysera sporthjältar 
verksamma under olika tidsepoker visar han inte bara hur medie-
konstruktionen av svenska sporthjältar förändrats över tid, vi får 
också nya insikter om sportens betydelse för skapandet av nationell 
identitet i Sverige i ett historiskt perspektiv.  

john s. hellström är historiker och idrottsvetare vid Gymnastik- 
och idrottshögskolan. Den svenska sporthjälten är hans doktorsav-
handling. 
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