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1. Inledning 
 
Som ansvarig för verksamheten på ett idrottsmuseum har både jag, mina medarbetare och 

besökare slagits av hur underrepresenterade kvinnor är i våra utställningar. Monter efter 

monter består av idel män och deras bedrifter. Det börjar med de atletiska grekiska männen, 

fortsätter med Lings militäriska gymnaster för att följas av fotbollsspelare, brottare och 

handbollsspelare. 

     Utställningen hade ett antal år på nacken och var i stort behov av förändring och 

modernisering. Idrotten skulle sättas in i ett större socialt sammanhang för att inte enbart rikta 

sig till den redan inbitna idrottsfantasten, utan även vara intressant för barn, ungdomar och en 

allmänt idrottsintresserad. Vid efterforskningar i museets bibliotek efter litteratur som kunde 

beskriva kvinnliga idrottare fastnade jag bland annat för All Sport. All Sports första nummer 

kom ut år 1945. Tidningens skribenter var välkända reportrar och idrottsmän. Artiklarna var 

flersidiga och ville utöver nyhetskravet även förmedla en historisk bakgrund, fakta och nya 

forskningsrön.  

     Ju mer jag läste desto större blev intresset för att se hur kvinnor presenterades i denna 

mansdominerade värld beskriven av enbart manliga reportrar. Genom tidigare egen forskning 

visste jag att den idrottande kvinnan och då främst den tävlingsinriktade kvinnan inte sågs 

med blida ögon av samhället under början av 1900-talet. Vissa sporter ansågs till och med 

vara skadliga för den kvinnliga kroppen och kunde medföra men för resten av livet, speciellt 

när det gällde förmågan att föda barn. Att se en svettig och uttröttad kvinna springa över 

mållinjen var varken någon passande eller vacker syn.  Sportreportrarna från denna tid var 

mer intresserade av kvinnornas ben och utseende än deras prestationer (Nilsson 2009, s.10). 

Frågan var nu om denna inställning hade förändrats och i så fall hur. 

 

 

1.1 Bakgrund och forskningsöversikt 
 

Idrottsrörelsen var tillsammans med frikyrko- och nykterhetsrörelsen en av de folkrörelser 

som växte sig allt starkare under slutet av 1800-talet. Industrialiseringen med stora 

inflyttningar från landsbygden till städerna skapade ett behov av samlingsplatser och 
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föreningar där människor kunde träffas och knyta sociala kontakter. Idrottsrörelsen lockade 

inledningsvis medlemmar från de högre stånden, borgare och tjänstemän. Det fanns även ett 

visst motstånd från såväl socialdemokrater, kyrka och bönder. Socialdemokraterna föraktade 

borgarna som behövde idrotta sig trötta. Axel Danielsson, tidningen Arbetets chefredaktör, 

riktade år 1890 svidande kritik mot idrottsrörelsen med orden. 

 

 Sportens närmaste förklaringsgrund är arbetslösheten inom borgar- 
klassen. Att grosshandlare X, som icke skapar för ett öres värde,  
slutligen faller på den idén att skaffa sig en tvåhjuling och bli sportsman, 
är icke underligt. Han måste göra något för att hämma fettbildningen och  
slippa undan magkatarren. Visserligen vore det i anatomiskt avseende mycket 
ändamålsenligare, om han istället avlöst sin gårdskarl i vedsågningen eller 
avskedade sin betjänt och borstade skorna själva.   
(Billing 1996, s.19) 
 

Kyrkan i sin tur prioriterade högmässan före idrottsutövandet på söndagar. Dessutom tyckte 

de att idrottarna ibland var lite för lättklädda. Bönderna tyckte slutligen att ungdomen gjorde 

större nytta ute i skog och mark (Lindroth 1975, s.30). 

     Under 1940-talet hade idrottsrörelsen ”med god marginal passerat frikyrkorörelsen och 

nykterhetsrörelsen” (Lindroth 1975, s.31) . Några av faktorerna som bidrog till denna 

expansion var ”den fortsatta urbaniseringen och industrialiseringen, en ökad levnadsstandard, 

8-timmars dagens införande 1919, utbyggda kommunikationer, massmedias expansion 

inklusive det nya mediet radio, den fortgående sekulariseringen, den fysiologiska och 

medicinska vetenskapens landvinning” (Lindroth 1975, s.33). Socialdemokratin hade nu 

ändrat inriktning och insett att det bästa sättet att styra utvecklingen var att själv gå in i 

idrottsrörelsens organisation. 

     Under denna period utkom tidningen All Sports första nummer år 1945, eller som redaktör 

Edwin Ahlqvist självt uttrycker det ” i en bister tid” efter andra världskrigets slut. Tidningens 

syfte är att väcka ett ännu större intresse ” för den mäktiga folkrörelse som idrotten är”.  

( All Sport 1945 nr1 s.3) 

     Medieforskningen och då speciellt forskningen mot idrottsrelaterade tidskrifter har ökat 

under de senaste trettio åren. (Per Rydén, Veckopressen i Sverige analyser och perspektiv, 

1979,s.3) Forskningen intresserade flera olika forskningsinriktningar såsom historiker, 

litteraturvetare, etnologer och idrottsforskare. Några exempel är det år 1999 startade 

forskningsprojektet på Historiska Institutionen i Lund med uppgift att undersöka hur pressen 

förändrat sitt sätt att skildra idrotten mellan OS i Los Angeles 1932, OS i Söul 1988 och 

Atlanta 1996, Hur reportagen förändrats från refererande till kommenterande (Skånsk Idrotts 
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Historia nr 1 1999 s.6). Etnologen Kjell Olsson, författade 1993 ett avsnitt om vilka politiska, 

sociala och kulturella värderingar som spreds via Rekord-Magasinet (Svenska 

Idrottshistoriska föreningens årsskrift 1993 s. 44). 

     I början på 2000-talet startade en idrottsvetenskaplig utbildning på Malmö Högskola och 

på deras hemsida kan man under idrottsforum.org läsa att ”idrott och media hör ihop som ler 

och långhalm. Undersökningar av sambandet mellan dessa storheter är legio, något som 

mängden artiklar och recessioner på idrottsforum.org vittnar om” (Idrottsforum).  

     Rörande forskningen kring kvinnoidrotten ur ett mer historiskt perspektiv finns Eva 

Olofssons avhandling Har kvinnan en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och 

kvinnorna under 1900-tale, Claes Annerstedts bok Kvinnoidrottens utveckling i Sverige samt 

mina egna studier i samband med Skåne Idrottens 100-års jubileum 2008 Kvinnor i skånsk 

idrott 1908 – 2008. 

     Ett forskningsområde har varit att klargöra vad som gör en text till ett reportage och inte ett 

referat. Björn Öijers gör i sin bok Så snickrar du en tidningsartikel (1981) följande definition: 

Ett referat ger upplysning om något dagsaktuellt medan ett reportage snarast är tidsaktuellt. 

Reportaget kan ses som en uppföljning av referatet. Medan referat bara ger det allra 

nödvändigaste fakta om tid, plats, inblandade och förlopp i ett skeende, strävar reportaget 

efter att placera in det som skildras i ett större sammanhang. I referatet håller sig skribenten i 

bakgrunden, medan han i reportaget framträder som en medagerande eller åtminstone som en 

närvarande iakttagare. Reportage kännetecknas vidare av förekomsten av direkta citat, 

namngiven upphovsman samt att de oftast kompletteras med foton eller andra illustrationer 

(Öijers 1988 s. 63-66). Utifrån dessa definitioner är det klart att All Sport hör hemma under 

genren reportage.   

     Mot bakgrund av den beskrivna utvecklingen känns det intressant att undersöka sporten 

och All Sports strax efter andra världskrigets slut. Det var en ny tid med tankar om ett 

hälsosammare liv efter en tid med tuberkulos, trångboddhet och dåliga bostadsförhållanden. 

Funktionalismen med sina tankar om ljus och luft, semesterlagen och behovet av en frisk och 

stark arbetskraft. Kvinnan hade under krigsåren visat att de kunde arbeta utanför hemmet och 

efterkrigstiden andades optimism eller som All Sports grundare skriver, ”idrotten har en stor 

och omsorgsfull uppgift att fylla i det uppbyggnads- och saneringsarbete, som måste komma 

efter den långa mardröm, som mänskligheten klarvaken har tvingats uppleva under många år 

” (All Sport 1945 nr 1 s.3). Det behövdes nu någonting som enade folket efter denna hårda tid, 

och just sporten och fritiden var en sådan enande kraft (Nilsson 2009, s.28). 
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2. Syfte och problemformulering 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de kvinnliga respektive manliga idrottarna skildras 

i All Sport, Vilka värderingar som All Sport vill förmedla till sina läsare. ”Det är media som 

skapar hjälten. Oftast räcker det inte med att vara en duktig idrottare för att bli hjälte, han eller 

hon måste också ha personlighetsdrag och egenskaper som läsaren kan känna igen sig i” 

( Dahlén 2008, s.388). 

Frågeställningar som då blir aktuella är. Vilka ideal förespråkas och hur förmedlas de? Finns 

det skillnader i användandet av ord och liknelser i artiklarna som beskriver manliga respektive 

kvinnliga idrottare? Då All Sport har ett rikt bildmaterial är det även intressant att studera hur 

manliga respektive kvinnliga idrottare presenteras på bild. 

 

2.1 Avgränsning och disposition 
 

All Sport kom ut för första gången 1945 och under detta år från mars till december utgavs fem 

nummer. Jag har valt att arbeta med samtliga nummer under detta första utgivningsår. Av 

tidningens totalt cirka 100 artiklar behandlade 50 enbart manliga idrottare och sex enbart 

kvinnliga. Övriga artiklar behandlade mer allmänt olika tävlingar och idrotter samt reportage 

om idrotter i andra länder. Jag har valt att studera fyra av de längsta och mest ingående 

reportagen om kvinnliga idrottare. Sporterna de representerar är simning, gång och löpning. 

Som jämförelse har jag valt ut fyra artiklar om manliga idrottare i gång, cykel och löpning. En 

artikel som behandlar ämnet idrottsfruar med titel ”Stjärnfruarna har ordet” har även tagits 

med. 

     Uppsatsen kommer att disponeras på så sätt att först behandlas reportagen om de kvinnliga 

idrottarna, därefter de manliga för att därefter jämföras i ett tredje kapitel. Även läsekretsens 

utseende kommer att behandlas. 
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2.2 Metod   
 
Uppsatsens inriktning med tidningsreportage och frågeställningar kopplade till hur en text kan 

tolkas utifrån ett läsarperspektiv gör att det känns naturligt att analysera materialet med hjälp 

av läsarorienterade teorier som semiotik och hermeneutik. 

     Den första uppgiften blir då att undersöka vilken läsargrupp tidningen vänder sig till. 

Inledningsvis var All Sport ett B-magasin till det populära Rekord-Magasinet. Skillnaden 

mellan A och B-upplagan var ett något annorlunda innehåll samt att B-upplagan utkom med 

ett mindre antal nummer per år Veckotidningen Rekord-Magasinet var ”grabbarnas” tidning 

medan All Sport var den mer exklusiva, påkostade och dyrare skriften med glesare utgivning 

(10-12 nr per år). Enligt en undersökning om ungdomars läsvanor av Lorentz Larson, 

publicerad i Pedagogiska skrifter häfte 195-198, 1947 framgår det att det är ”framför allt 

pojkarna i tätorterna, som är magasinsslukare och alldeles särskilt pojkarna i skolans högre 

klasser”(Larsson 1947, s.145). ”De största pojkarna visar mera intresse för den mera 

verklighetsbetonade idrotten” (Larsson 1947, s.147). Valet av magasin är mycket 

könsrelaterat då flickor läser ”Veckans äventyr och rekordmagasinet i mycket mindre 

utsträckning är pojkar” (Larsson 1947, s. 47) Rekord-Magasinet kostade 30 öre och gavs ut 

med 2 nummer i månaden. All Sport var betydligt dyrare med sitt pris på 1 kr och färre 

utgåvor. Tidningarna var dock likartade med kolorerade framsidor. Då priset var relativt högt 

kan man tänka sig att läsarna var något äldre, men fortfarande män. Redaktören, grundaren 

och skribenten Edwin Ahlqvist skriver själv att All Sport var ”en ren reportagetidning för 

sport, bara någon enstaka gång med fiktioninslag. I All Sport lades mycket vikt vid ett starkt 

bildmaterial, något rätt unikt för en idrottstidning på den tiden (Ahlqvist 1981, s. 236). Det 

relativt höga priset och trycket på blankt papper hjälpte till att skapa ett mer exklusivt 

intryckt.  

     Som Gerald Prince mycket riktigt påpekar kan man som skribent inte helt säkert veta hur 

läsaren ser ut (Tenngart 2008, s.57). Frågan blir då om man genom texten kan utläsa om 

författaren vänder sig till en viss könstillhörighet, en viss nationalitet, etnicitet eller 

bildningsnivå. Då All Sports texter tillhör en specifik genre kan man anta att läsaren besitter 

en viss kännedom om just sport och idrott.  Enligt Edwin Ahlqvist hade All Sport liksom 

Rekord-Magasinet ”en mycket trogen läsekrets, som sällan svek” (Ahlqvist 1981, s. 236). 
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Förutom redaktör och skribent var Edwin Ahlqvist boxningsarrangör och manager åt Ingemar 

Johansson. 

     Hur läsaren väljer att tolka en text beror på vilken sorts text vi talar om. Umberto Eco delar 

in litteraturen i slutna och öppna texter. Eco räknar genrelitteratur och populärlitteratur till den 

mer slutna där läsaren har ”ett begränsat tolkningsutrymme. Betydelsepotentialen är liten” 

(Tenngart 2008, s. 61). 

     För att göra en semiotisk och hermeneutisk analys av All Sport måste man identifiera 

textens mening och ordförråd. Texterna har bland annat studerats utifrån förekomsten av 

främmande ord, överdrifter, slanguttryck, ordlekar, liknelser och metaforer. 

     Bildmaterialet har studerats utifrån hur många bilder som finns med i respektive artikel, 

hur stort utrymme bilderna tar och om det är helsides, eller mindre bilder, i vilka situationer 

bilderna är tagna, är det i hemmiljö eller på tävlingsbanan samt vilket budskap de vill 

förmedla. 

 

3. De kvinnliga idrottarna 
 

I detta avsnitt har material hämtats från följande artiklar i All Sport år 1945. Sally Bauer ”En 

enastående svensk idrottsbragd” (All Sport nr2 s.13-18,93) Linnea Olsson ”Svensk mästarinna 

med stil” (All Sport nr3 s.33-38), Kerstin Åkerberg ”Svensk simnings ”Glamour-Girl”” (All 

Sport nr4 s.26-30) samt Anna Larsson ”Rekordflicka och löparfenomen” (All Sport nr4 s.31-

33).  

     Den typiska idrottskvinnan är ung och har ännu inte hunnit skaffa familj och barn. Hon är 

fräsch och sedesamt blygsam. Kvinnorna beskrivs som sköna, skrattande, rodnade och granna. 

Gångerskan Linnea Olsson är en ”slank och frimodigt blickande blondin” och löperskan Anna 

Larsson är en ”smäcker ung flicka”. Kerstin Åkerberg har en mer vågad framtoning och 

saluförs som svensk simnings ”glamour-girl”, en beskrivning som hon dock klädsamt rodnar 

över och förklarar med att ”-Ja, jag har sett det...Jag bör naturligtvis känna mig smickrad, 

säger hon leende -Tidningsfolk kan hitta på”. 

     Allt flickorna gör tycks ske lekande lätt, de har vacker teknik, löper lekande lätt och är en 

”estetisk njutning att se i aktion”. Efter att ha simmat i drygt 15 timmar i engelska kanalen 

mellan Frankrike och England lyckades Sally Bauer, vår ”najad klämma i med en käck liten 

spurt”. Till reporterns stora förundran kunde hon trots den totala utmattningen både tala och 

höra som vanligt efter målgång. 
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     Flickornas idrottsprestationer är lika lätta. Sally Bauer hoppade jämfota av förtjusning när 

hon insåg att starten närmade sig och hon skulle åka ut med båten. Under båtfärden 

förberedde hon sig med att snusa och sussa under sina filtar som hon omsorgsfullt bäddats ner 

under. Hennes sista simning var med förtvivlade armtag och perfekta benspark. Efter 

bedriften kröp hon ner i sin blåprickiga pyjamas och ”bäddades ned i uppvärmda filtar och 

duntäcken, där hon sakta mumsade i sig ett dricksglas med sönderskuren frukt” Sallys 

kämpaglöd genomsyrar hela artikeln. Det fanns aldrig en chans att hon skulle ge upp även om 

det såg mörkt ut flera gånger.  

     Även gångerskan Linnea Olsson var en som aldrig gav upp. För henne var segern det 

viktigaste. ”Ty vad som betytt mest för mig vid en tävling och som sporrat mig har inte så 

mycket varit den uppnådda tiden som själva segerviljan...lusten att vinna” 

     Sally och Linnea representerar lite äldre idrottskvinnor mellan 25 och 30 år och som har 

sin karriär något bakom sig. Kerstin Åkerberg och Anna Larsson är yngre och i början av sin 

karriär. Kerstin tycker inte hennes bedrifter är speciellt märkvärdiga. Trots sitt svenska rekord 

vill hon inte kännas vid utmärkelsen Storsimmerska. ”- Jag? Här finns många som är bra 

mycket bättre!”. Reportern beskriver hennes teknik som utomordentligt grann. En beskrivning 

som hon inte heller riktigt vill hålla med om ”- Så särskilt grann är den väl inte?  

     Löparflickan Anna Larsson är inte speciellt glad för uppmärksamheten, men då reportern 

en gång varit klubbkamrat med henne lät hon göra ett undantag. Anna löper lekande lätt, 

nästan som den store idrottshjälten Gunder Hägg. Liksom den store hjälten löper hon helt 

ospänt och har samma lekande lätta flykt. Avslutningsvis beklagar hon sig över att hon inte 

har samma förutsättningar som sina manliga kollegor. ”De manliga löparna har det ju bra 

ordnat, säger hon. De har sina elektriska harar och farthållare, som kan sina saker, men jag får 

försöka dra upp lämplig fart själv, och det tror jag inte, jag duger till ännu. Följden blir att jag 

inte lyckas köra slut på mig en enda gång”. Ett missförhållande som reportern helt håller med 

om och konstaterar att det är ”Synd att inte damer och herrar får tävla tillsammans ibland för 

det vore onekligen en upplevelse, att se Anna löpa sin favoritdistans med pålitlig manlig pace 

/.../ Hon är nämligen väl värd att se, den grant vuxna berslagstösen”. 

     I slutet av artiklarna får flickorna svara på frågorna. Vilken seger sätter du störst värde på? 

Har du någon hobby utanför favoritsporten? och Råd till blivande kvinnliga idrottare . 

Både Linnea och Kerstin svarar att deras första SM-seger är den seger som de sätter högst. 

Linnea håller på med skidåkning och orientering medan Kerstin rider. För blott 17-åriga 

Kerstin är studierna nu det viktigaste, träningen får komma i andra hand då läsningen går före 

då hon planerar att ta studenten till våren. Anna poängterar att man inte för tidigt skall börja 
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med hård tävlingsgång och båda tycker det är självklart att man håller sig borta från sprit och 

tobak. 

     I reportaget ”Stjärnfruarna har ordet” får vi läsa vad som händer med idrottsflickorna efter 

att de gift sig och skaffat barn. Idrotten tycks vara en bra inkörsport till äktenskapet då en stor 

andel av våra idrottare har funnit kärleken på idrottsplatsen. Tennismästaren Nisse Rohlssons 

hustru Toni berättar att ”- Det var tennisen som sammanförde oss båda /.../ och jag är själv 

medlem i SALK, men eftersom jag numera har två småttingar att sköta - Vi har nämligen 

tvillingar, två pojkar på ett och ett halvt år – blir det inte så värst mycket tid över för mig att 

spela tennis”. Paret Arne och Karin Andersson har ännu inte hunnit skaffa barn vilket gör det 

möjligt för Anna att då och då ta en träningsrunda runt husknuten. Håkan Lindmans hustru 

Sonja tröttnade ganska snabbt på att följa med sin tävlande make till hotellrum och 

tävlingsarenor, speciellt efter att dottern föddes får två år sedan. Fördelarna med att vara gift 

med en stjärnidrottare tycker Sonja är de fina priserna. ”Varje gång som Håkan kommer hem 

numera efter en tävling, är det som födelsedagsfest med de vackraste presenter. Så fina 

prydnadsföremål och andra ting, som Håkan fått under årens lopp, skulle vi aldrig haft råd att 

skaffa oss”. 

     Fotografierna som illustrerar artiklarna visar idel leende och avslappnade idrottsutövare. 

De ses utövande sina sporter och vinnande lopp. Sally Bauer ses glatt vinkande vid stranden 

och skrattande i en båt. Förutom gångbilder på Linnea Olsson ses hon ridande på en elefant i 

Kolmården, orienterande i skogen samt tillsammans med maken beundrande hans medaljer. 

Den unga simmerskan Kerstin Åkerberg ses tillsammans med sin maskot och flera närbilder 

på hennes ansikte. Anna Larsson ses kramande en liten kalv och tillsamman med sin pappa i 

jordbruket. Fotografierna är förhållandevis stora och många. Flera av bilderna upptar större 

delen av sidan och flera bilder är tagna på nära håll. (Se bilder i bilaga 2.) 

 

4. De manliga idrottarna 
 
Till detta avsnitt har hämtats material från följande artiklar i All Sport år 1945.  Harry Snell 

”Cykelmästare” och ”Boråspojken som blev cykelkung”( All Sport nr 1 s.60-62 samt nr 4 

s.14-18,87)) Werner Hardmor ”Världsrekordhållaren” (All Sport nr 2 s.22-25) Olle Laessker 

”Stjärnsprinter och kvartmilare som kommer…” (All Sport nr 4 s. 40-42) samt Lennart Strand 

” Årets meteor” (All Sport nr 5 s.39-43). 
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     Den typiske idrottsmannen är några år över tjugo och har ofta hunnit både gifta sig och 

skaffa barn. Männen beskrivs som fysiskt starka praktpojkar som föredrar rent spel. De är 

klädsamt anspråkslösa, välbalanserade, genomhyggliga, blyga och fåmälda. Cyklisten Harry 

Snell beskrivs som sportens gentleman ut i fingerspetsarna, en grabb bland grabbar som inte 

låter framgångarna stiga honom åt huvudet. Han är en utsökt blandning av D´ Artagnan, 

Mickey Rooney och Stenbocks kurir, en äkta svensk viking. 

     Sprintern Olle Laessker är brunbränd och mörklockig, snabb och spänstig. I motsats till 

denna charmknutte står löparen Lennart Strand. ”Lille Lennart har ett modest, nästan försagt 

uttryck i sitt blida, smala, anlete – liksom han bad om ursäkt för att han existerar. Han vill inte 

göra något buller av sig”. Detta lite tafatta intryck förklaras delvis av att han inte haft någon 

glädjefylld barndom. ”Han fick tidigt börja ta hand om sig själv, berättar en av hans vänner. 

Han har nog egentligen dvalts på livets skuggsida ända tills nu, då han tack vare sin idrott 

kommit fram i solen”. 

     Rörande själva idrottsprestationerna beskrivs de med fart och fläkt. Werner Hardmo går i 

ett svettdrypande tempo. Han tar en sista hård körare inför årets första tävling. Werner kastar 

sig fram till ledningen och sätter upp en våldsam speed. Harry Snell är en riktig fartfantom 

som trampar oförtrutet fram på sin cykel. Lennart Strands timida yttre kompenseras av hans 

spänst, rytm och smidighet på löparbanan. Han är psykiskt stark och har en ”secret power”, 

hemliga inre energi-resurser. Resurser som en vacker dag brakade loss, ”ett vulkanutbrott av 

lössläppt psykisk energi och hämmat självhävdelsedrift”.'  

     När det gäller själva tävlandet tycker Harry Snell att det inte har så stor betydelse om han 

kommer först eller sist, segrare eller förlorare. Han har alltid ”samma glittrande leende i de 

ekorrpigga ögonen”. När han cyklar visar han prov på vilket hårt virke han är gjord av. Det 

finns inga ursäkter och inget dåligt väder. ”En pojke som Harry Snell låter inte vädrets makter 

hindra hans näring. Det finge regna småspik minst, om han skulle se sig föranlåten att försaka 

sin regelbundna träningsdos”. Fusk hör inte hemma på tävlingsarenen. Harry tycker att hans 

konkurrenter är ”alltigenom prima grabbar, cyklisterna, och ingen av dem skulle vilja vinna 

en seger genom sådana metoder /.../Och det ligger i sakens natur att fusk inte skulle ses med 

blida ögon av medtävlarna”. 

     Inte heller Werner Hardmo vill sätta sig själv på piedestal. Han hör till ” den klädsamt 

anspråkslösa typen av idrottsmän, vars favoritnöje det icke är att tala om sig själv” . 

     I artikeln om Olle Laessker finns en hel del metaforer, ordvitsar och anglosaxiska låneord, 

I tändsticksstaden Jönköping ”ville idrottsgnistan på allvar fatta eld”. Medtävlande ”crowd-
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pleasern” fick ge plats i rampljuset åt herr sprinters. Olle samlade celebra skalper vid sitt 

bälte. 

     Även de manliga idrottarna fick frågor om största segrar, träningstips och fritidsintressen. 

Werner Hardmos bästa tävling var SM och i sin träning har han god hjälp av sina 

klubbkamrater som hjälper honom att hålla tempot uppe. ”De kan faktiskt ta på sig en stor del 

av äran av att jag blivit så pass hård som jag är”, Hans råd till kommande generationer är att 

inte för tidigt börja med den hårda tävlingssporten. ”Och till sist: undvik sprit och tobak! Det 

går så bra ändå”. 

     Olle Laessker största seger var landskampstriumferna mot Danmark. På vintrarna spelar 

han handboll då det är en rolig sport som ger bra motion.  

     Den genomhygglige Lennart Strand har överraskande andra intressen. ”Han är 

genommusikalisk, trakterar ett flertal instrument men älskar pianot högst av alla”.  

     Även Harry sätter SM-segern som störst. Han börjar träna kondition i god tid på 

försäsongen och rådet till blivande tävlingscyklister är att ta det försiktigt de första åren och 

inte pressa sig för hårt. ”Att sprit och tobak kan bli farliga fiender för en cyklist är väl ganska 

överflödigt att påpeka”. Utanför cyklingen ägnar Harry sig åt bandy. 

     Flera av männen benämns som kungligheter. Olle Laessker ses som kronprins till Hans 

Majestät Lennart Strand och Harry Snell som Boråspojken som blev cykelkung, 

     Reportagen illustreras med idrottsmännen aktiva i sina sporter samt om de är gifta 

tillsammans med fru och barn. Werner Hardmo och Lennart Strand får vi även följa med i 

arbetslivet. Werner står bakom disken i speceributiken och Lennart står vid tryckpressen som 

typograf. Vi får även se när Lennart sitter och spelar piano. Fotografierna är inte så många 

och inte speciellt stora och oftast fotograferade i helfigur. Se bilder i bilaga 2. 

 

5. Läsekretsen 
 
Läseundersökningar ger en viss uppfattning om läsekretsens omfattning och sociala spridning. 

Rekord Magasinets läsare antogs vara män i övre tonåren och man kan väl förmoda att All 

Sport hade en likartad målgrupp. Ahlqvist ville gärna i artiklarna ge ungdomen råd och några 

förmanande ord på vägen. De äldre idrottarna fick ge ungdomen och kommande idrottare 

goda råd både när det gällde idrottande och livet i övrigt. Rådet att inte börja idrotta och 

specialisera sig i för unga år samt konsekvent undvika sprit och tobak talar för att målgruppen 

är relativt ung. Det var viktigt att poängtera att även om idrotten var viktig var det än viktigare 
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att sköta sina studier och få ett bra studentbetyg. Kerstin är ett exempel på en flicka som sätter 

studierna framför idrotten och Lennart och Werner är ett par grabbar som lyckas kombinera 

elitidrott med ett bra arbete. 

     Moralen skulle vara hög. Usla och fula tjuvtrick var förkastligt och den sanna sportmanna-

andan hyllades. Det var viktigt att vara ”en god kamrat”. Genom att ha dessa goda egenskaper 

som träningsflit, stark vilja och god kamratanda hade man alla möjligheter att lyckas både i 

och utanför tävlingsarenan. Att även en tråkig uppväxt kunde kompenseras genom god 

kamratanda bekräftar artikeln om Lennart Strand.  

     Frågan är om inslagen av de kvinnliga idrottarna var till för att locka till sig även kvinnliga 

läsare eller om de var till för att de manliga läsarna skulle ha vackra bilder att titta på. 

Personligen vill jag gärna tro att de i första hand var till för att även locka till sig en kvinnlig 

läsekrets. Alternativt öka förståelsen för den kvinnliga idrotten i ett längre perspektiv.  

6. Manligt och kvinnligt 
 

För att bättre rätt kunna förstå, tolka och sätta in All Sport i ett större sammanhang är det 

nödvändigt att göra en beskrivning av hur idrottsrörelsen såg ut under denna period, samt hur 

rörelsen, idrottskännare och allmänhet såg på idrotten och då främst på den kvinnliga. Utifrån 

den allmänna idrottsuppfattningen om hur idrotten borde bedrivas och utformas kan man även 

utläsa vad ledare, föreningar och aktiva ansågs karakteristiskt för kvinnor och vilka effekter 

det fick för kvinnans medverkan i idrotten. Trots denna kunskap kan man inte bortse från 

samtida kunskap. ”Ett efterhandsperspektiv kan upptäcka dimensioner i en äldre text som de 

samtida läsarna inte såg, på samma sätt som vi i efterhand inte kan se allt det som 

ursprungsläsarna tog fasta på” (Tenngart 2008, s.68). 

      Som underlag för dessa diskussioner har jag till stor del använt mig av Eva Olofssons 

avhandling, Claes Annerstedts bok samt av egna studier i samband med Skåne idrottens 100-

års jubileum 2008.       

     Statistiskt material visar att idrotten var på frammarsch under 1940-talets mitt. Antalet 

medlemmar i olika idrottsföreningar mer än fördubblades (180 000 mot 410 000) från 1929 

till 1940. Kvinnorna stod för en stor del av denna ökning även om de procentuellt fortfarande 

var i minoritet (knappt 10 %) (Olofsson 21989, s.31). 

     Olofsson gör i sin avhandling en redogörelse för Riksidrottsförbundets idrottsuppfattning 

och kvinnosyn under olika perioder. 1940- och 1950-talen kännetecknas av en högkonjunktur 

efter kriget och antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökade. Flera idrottsförbund insåg att de 
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måste bredda och i viss mån även förändra sin verksamhet för att locka till sig kvinnorna. De 

arbetade med att skapa en bredare folkidrott. ”Man ansåg att en del av problemen var 

ekonomiska, den manliga idrotten fick betydligt större resurser än den kvinnliga. Bristen på 

kvinnliga ledare och instruktörer var en annan förklaring” (Nilsson 2009, s.25). I oktober 

1945 anordnade Riksidrottsförbundet den första konferensen för kvinnlig idrott i Sverige med 

deltagare från femton specialförbund. Mötesdeltagarna diskuterade propaganda, utbildning, 

instruktörsfrågan samt bestämmelser för det kvinnliga idrottsmärket. År 1946 skulle utses till 

”den kvinnliga idrottens pånyttfödelseår” (Olofsson 1989, s.66). Tanken var att det skulle 

bildas damkommittéer över hela landet. Inledningsvis blev det så men ”när pengarna torkade 

in och stödet uppifrån blev minimalt, tappade man emellertid på många håll sugen och det 

hela tynade bort” (Nilsson 2009, s.66). 

     Trots alla goda intentioner och försök att skapa en bred folkidrott konstaterar Olofsson 

krasst i sin avslutande sammanfattning att 

 

          Idrott har skapats av och för män och dessutom beskrivits av män. Idrottsrörelsen är således    
          långt mer en mansrörelse, än den folkrörelse, som dess ledning och tidigare forskning  
          karaktäriserar den som. Männen besitter makten, vilket innebär att de har kontroll över  
          kvinnorna och deras idrottsutövning. Männen har rätten att definiera vad som är det riktiga 
          idrottsliga beteendet. Kvinnors idrottsutövning är underordnad männens. Den har sämre  
          materiella villkor och lägre värde. Det senare genererar i sig också sämre materiella villkor. 
               Trots denna mansdominans deltar många kvinnor i idrott. Kvinnornas beteenden och  
         förhållningssätt avviker från männens. Det är här relevant att tala om avvikelse, då det är manligt  
         beteende och förhållningssätt som är norm inom idrotten /…/ Kvinnors annorlunda  
         förhållningssätt tar sig i tävlingsidrotten ofta uttryck i ett framhävande av idrottens sociala  
         värden framför de prestationsinriktade (Olofsson 1989, s.182-183). 
 
 
Olofsson avser även att kortare arbetstid och semester som genererade fritid gynnade i 

huvudsak männen. ”Tudelningen i arbete-fritid har givit utrymme för deltagande i idrott. 

Kvinnoforskningen har emellertid visat att denna tudelning till stor del saknar relevans för 

kvinnor. Snarare har det varit så att kvinnor möjliggjort mäns fritid genom att ta ansvar för 

familj och hem” (Olofsson 1989, s. 183).  

 

6.1 Analys 
 

Med Olofssons slutledning i minnet frågar man sig hur väl denna passar in på All Sport. Från 

att under 1900-talets början ha varit en ganska homogen opinion mot kvinnlig idrott luckrades 

den upp under 1940-talet och bildade två olika läger. Den mer konservativa falangen ansåg att 
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flickor borde ägna sig åt klassiska kvinnliga sporter som gymnastik, konståkning och simning. 

Flickor och pojkar borde inte tävla tillsammans för ”om de tävlade tillsammans var man rädda 

för att flickornas resultat skulle jämföras med pojkarnas vilket inte var så lyckligt för publiken 

tycker nog inte det är så intressant att t ex se flickorna hoppa längdhopp, när pojkarna nyss 

hoppar 2-3 meter längre” (Nilsson 2009, s.28). Flickor är dessutom blyga av naturen och ”vill 

slippa ha åskådare inpå livet hela tiden” (Nilsson 2009, s 28). Den andra falangen menar att 

nu var det dags att skrota alla gamla fördomar och istället Ge plats åt kvinnor! 

     Efter att ha studerat All Sport kan man konstatera att Ahlqvist och All Sport tillhör den 

andra falangen även om vissa drag lever kvar från det tidiga 1900-talets ideal. I språkbruket 

beskrivs flickorna med traditionella kvinnliga förtecken som söta, fräscha, blyga och smäckra 

med slank figur. Männen är mer maskulint fysiskt starka, snabba, hyggliga, brunbrända och 

ärliga. Männen uppvisar dock även en mjukare sida då de inte låter idrotten stiga dem åt 

huvudet utan de är blygsamt anspråkslösa och gentlemän ut i fingerspetsarna.  
     Annerstedt konstaterar i sin bok att ”Ju mer jämlika män och kvinnor varit i samhället, 

desto mer kvinnlig idrott har funnits” (Annerstedt 1983, s. 18). Detta kan vara en förklaring 

till att det trots allt finns en del kvinnoreportage i All Sport. Kvinnorna hade visat att de kunde 

bidra till samhället även utanför hemmet. I och med kriget hade världen upplevt en kris och 

nu behövdes alla krafter för att bygga upp ett enat och starkt land. Samma beteenden och 

attityder som finns i samhället finns även inom idrottens värld. Kvinnorörelsen fick ett 

uppsving efter kriget vilket ledde till attitydförändringar som var positiva för hela 

kvinnoidrottens utveckling. 

     Sättet att beskriva deras idrottsutövande skiljer sig åt. Rörande kvinnorna framhävs deras 

teknik som vacker och lekande lätt. Männen däremot rör sig med fart och fläkt och stundtals i 

ett svettdrypande tempo. Orden, liknelserna och metaforerna är kraftigare när männens 

prestationer kommer till tals. De beskrivs som en äkta svensk viking, som cykelkung, gjorda 

av hårt virke samt har krafter som ett vulkanutbrott. Främmande ord och metaforer används 

betydligt flitigare vid beskrivningarna av de manliga idrottarna. Här förekommer finish och 

secret power. För flickorna används glamour-girl och sportmanship. De manliga idrottarnas 

sporter är deras melodi och de får blodad tand. Liknande metaforer används inte för 

kvinnorna.      

     Likartat för alla artiklarna är att de beskriver utövarnas dåtid, nutid och framtid. De börjar 

med en tillbakablick med de första tävlingsmomenten, följs av uppnådda resultat och därefter 

en beskrivning av förväntade framtida bedrifter. Användandet av talstreck med direktcitat från 

idrottsutövaren är betydligt vanligare bland reportagen om de kvinnliga idrottarna. 
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     Olofsson menade att kvinnorna främst var intresserade av idrottens sociala värden framför 

de prestationsinriktade. Detta är ett antagande som inte stämmer överens med All Sports 

kvinnor. Här är det främst kvinnorna som ger prov på att aldrig ge upp utan istället sätter 

segern framför själva deltagandet. Alla kvinnorna tävlar i individuella grenar och beklagar sig 

dessutom över att de manliga kollegerna har bättre förutsättningar. Harry Snell påstår att det 

inte spelar så stor roll om han kommer först eller sist och Werner Hardmos säger att han 

aldrig kommit så långt om inte klubbkamraterna funnits. Det är viktigare att inte fuska, följa 

spelets regler och vara en god kamrat än att vinna. 

     När det gäller råden till ungdomen och blivande idrottare är alla rörande överrens. Börja 

inte tävla för tidigt, låt studierna komma i första hand och viktigast av allt avstå från sprit och 

tobak. Lennart Strand är ett bra exempel på idrottens sociala kraft. Hur han blev hjälpt till ett 

bättre liv genom idrotten. Lennart antydes ha haft en tråkig barndom men med hjälp av 

idrotten och den goda kamratandan levde han nu ett lyckligt liv med familj och arbete. 

     Vid studiet av Rekord-Magasinet kom Olsson fram till att goda idrottsmän blir goda 

samhällsmedborgare. ”Genom att på idrottsarenan visa prov på goda egenskaper som 

träningsflit, framåtanda och kamratskap kan man lägga grunden till en framgångsrik civil 

karriär” (Olsson 1993, s.57). Ett antagande som även stämmer väl in på All Sport. Vi får här 

följa Lennart Strands arbete vid tryckpressen och Werner Hardmos bakom disken i 

speceributiken. 

     Olsson konstaterar även att ”äktenskapet och kärnfamiljen kan ses som den perfekta 

fullbordan av den idrottsliga karriären” (Olsson 1993, s.57). Detta knyter an till Olofssons tes 

att äktenskapet för kvinnan innebär att kvinnan ger männen möjlighet att utnyttja sin fritid 

genom att ta ansvar för familj och hem. Riktigheten i detta antagande framstår tydligt i 

artikeln ”Stjärnfruarna har ordet”. Här framgår det med stor klarhet att i och med äktenskapet 

får kvinnan lägga sin egen karriär på hyllan och stanna hemma för att se efter hus och barn, 

medan männen oförändrat kan fortsätta med sin idrottssatsning. Kvinnorna tycktes dessutom 

ta detta för givet och menar att de visste vad de gav sig in på genom att gifta sig med en 

idrottare. Kvinnorna förutsätts ha en relativt kort idrottskarriär, vilket stämmer väl överens 

med den tidens anda att huvudansvaret för hem och familj låg på kvinnan. Artiklarna är 

tydliga med att det är självklart att studierna är viktiga men vad som skall hända därefter är 

mer oklart. 
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Analysen av reportagens bildmaterial visar att när det gäller de kvinnliga idrottarna är 

förhållandet mellan text och bild ungefär 45 % respektive 55 %, alltså lite mer bild än text. 

För männen gäller det motsatta här är texten i majoritet med 75 % mot bildernas 25 %. 

Fotografierna är dessutom större, helsides eller 2/3 sidor bland kvinnorna och oftast tagna på 

nära håll. Genomgående avbildas kvinnorna leende och både i och utanför tävlingsarenan. 

Männen är mer fångade i farten och direkta närbilder är inte så vanliga. Är de gifta ses de 

tillsammans med familjen och har de ett yrke presenteras det. Både de manliga och kvinnliga 

idrottarna avbildas utanför idrottsbanan. Att vistas ute i naturen, umgås med djur och spela 

musikinstrument är exempel på nyttiga fritidssysselsättningar. 

     Massmedia har varit och är en maktfaktor när det gäller inställningen till kvinnlig idrott. 

Man skulle hoppats och trott att dagens massmedia behandlar den manliga och kvinnliga 

idrotten lika. Vid studier av Svenska Riksidrottsförbundet statistik för 2006 framgår att TV 

fortfarande i huvudsak behandlar den manliga idrotten (se bilaga 1). 

 

7. Sammanfattning 
 

Uppsatsen bygger på en studie av tidningen All Sports samtliga utgåvor (5 nr), under dess 

första utgivningsår 1945. Idrottsrörelsen hade under 1940-talet vuxit och blivit en av de 

största folkrörelserna som engagerade allt fler människor från olika samhällsklasser. Under 

efterkrigstiden behövdes någonting som enade folket och sporten och fritiden kom att bli en 

sådan enande kraft. 

     Kvinnors idrottande var under en lång tid ingen självklarhet. Länge hade allt för hård 

träning och tävlingsidrott ansetts skadlig och onödig för flickor och kvinnor.  

     All Sport var en utpräglad sporttidning med flersidiga artiklar skrivna av välkända reportrar 

och idrottsmän. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur de kvinnliga respektive 

manliga idrottarna skildras i tidningen. Vilka värderingar och ideal förmedlas till läsekretsen. 

Totalt har nio artiklar studerats, fyra som presenterar kvinnliga idrottare, fyra som behandlar 

manliga idrottare och en som har titeln ”Stjärnfruarna har ordet”. Som metod har används 

läsarorienterade teorier som semiotik och hermeneutik.  

     Utöver förhållandet manligt och kvinnligt har även undersökts vilken läsegrupp tidningen 

vänder sig till. 

     Vid genomgång av artiklarna rörande de kvinnliga idrottarna märks en klar förändring från 

tidigare, äldre uppfattning om kvinnlig idrott även om en del yttryck och värderingar 

 17



fortfarande finns kvar. Borta är de grövsta påhoppen om olämplighet, skador och 

idrottsutövarnas yttre beskrivningar på bekostnad av deras prestationer. Kvinnorna i All Sport 

beskrivs dock gärna som fräscha, granna, söta och slanka. Deras utövande är tekniskt vackra 

och utförs med lätthet och grace. De manliga idrottarna framställs som brukligt mer kraftfulla 

och här nämns både svett och råstyrka. Styrka blandad med ödmjukhet och sann sportsmanna-

anda fri från alla tankar om fusk och fula tricks. Metaforerna och uttrycken är kraftigare när 

männens prestationer beskrivs. Här förekommer ord som en äkta viking, krafter som ett 

vulkanutbrott och secret power. 

     Artiklarna är rikt illustrerade med bilder på idrottsutövarna. I artiklar rörande de kvinnliga 

idrottarna är bilderna i majoritet gentemot textmassan, medan det omvända gäller rörande de 

manliga. Närbilderna är fler när det gäller kvinnorna och de framställs ofta skrattande och 

glatt vinkande, i männens fall är det mer fart och fläkt och har de ett yrkesarbete, fru och barn 

är även de med på bild. 

     Gemensamt för artiklarna är att de alla beskriver utövarnas tidigare prestationer, aktuella 

och framtid. I reportagen rörande de kvinnliga idrottarna kommer de själva mer till tals genom 

användandet av talstreck med direktcitat. För de manliga är det i större utsträckning 

artikelförfattarens ord som framförs. 

     På frågan om idrottens roll i huvudsak är social eller resultatinriktad ger kvinnorna uttryck 

för att seger är det viktigaste och att de aldrig ger upp. Även om männen är gjorda av segt 

virke och inte är den som ger upp i första taget poängterar flertalet att deltagandet och den 

goda kamratandan är det primära. 

     I slutet av artiklarna uppmanas idrottarna at ge råd till blivande idrottare och här finns en 

total enighet. Alla markerar vikten av att inte börja tävla för tidigt utan låta studierna komma i 

första hand, samt det viktigaste av allt avstå från sprit och tobak. Goda idrottsmän blir också 

goda samhällsmedborgare. Männens karriär kan fortsätta efter att de skaffat familj, medan det 

är betydligt svårare för kvinnorna att vara aktiva idrottare efter att de fått barn. Huvudansvaret 

för hem och familj förväntas ligga på kvinnan. 

     Tidigare gjorda läsarundersökningar bland ungdomar, Ahlqvists eget uttalande och 

artiklarnas uppmaningar till ungdomar om att sköta sina studier samt att undvika alkohol och 

tobak talar för att All Sports läsekrets består av ungdomar i övre tonåren.  
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