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Sammanfattning 
 

I denna undersökning har jag studerat skrivna framställningar av idrottare till tre olympiska sommarspel. 

Mitt intresse var att se skillnader och mönster i hur idrottare med olika kön och/eller etnisk bakgrund 

framställs. Jag har utgått från tre olika olympiska spel. De olympiska spel som undersökts var London 

1948, Mexico City 1968 och London 2012. I undersökningen har jag studerat olympiaböckerna för 

dessa tre spel. En olympiabok presenterar och sammanfattar hela olympiska spel. Den kommer ut tätt 

efter spelen och innehåller artiklar, sammanfattningar och statistik skrivna av flera olika författare. 

 

En mängd tidigare forskning har gjorts både i internationella och svenska undersökningar med studier 

om hur kvinnliga idrottare framställs, men också en del undersökningar som berör hur idrottarens 

etnicitet lett till framställningar med stereotyper och fördomar. Dessa tidigare undersökningar har främst 

använt sig av tidningar som källmaterial, men också av annan media som TV och internet. Ingen tidigare 

forskning om framställningar har gjorts på just olympiaböcker. Till undersökningen användes de tre 

teoretiska begreppen sexualisering, infantilisering och etnicitet. Kommentarer av en idrottares utseende 

(sexualisering) var vanligare att läsa 1948 i jämförelse med 1968 och 2012. Gemensamt för de tre 

undersökta åren var att beskrivningarna till de manliga idrottarna var inriktade på storlek på axlar, längd 

och typiska manliga kännetecken. Ett annat mönster som kunde ses var att när kvinnliga idrottares 

utseende kommenterades 1968 och 2012 var i stort sett alla kommentarer riktade till idrottare inom 

gymnastiken. I undersökningen går det att utläsa att stereotyper och fördomar i referat för idrottare från 

andra delar av världen (etnicitet) förekommer 1948 och 1968, men är så gott som helt borta 2012. Av 

dessa referat och kommentarer var en majoritet riktade mot manliga idrottare och inte kvinnliga. I 

undersökningen kunde jag också utläsa ett mönster när det gäller nedsättande ord om idrottare i form av 

beteckningar som används för barn (infantilisering). Dessa ord är i stort sett bara riktade mot de 

kvinnliga idrottarna i alla de tre undersökta åren, och av dessa är större delen i samband med idrottare 

inom kategorin simning.    
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Inledning 

 

Som inbiten fotbollssupporter till Hammarby har jag för inte allt för länge sedan fått hem mitt nya 

säsongskort inför 2017 års säsong. Drygt 15 000 supportrar med mig köpte kortet för att heja fram laget 

som vi ser som ”hjältarna från söder” i den svenska högsta ligan. I samma förening, i samma sport och 

också i den högsta ligan har damerna som kallas för ”söderbönorna” sålt ungefär 200 säsongskort. När 

det gäller idrott och idrottsvärlden är det en värld som historiskt sett dominerats av män, och med tanke 

på skillnaden i intresset kan jag konstatera att vi än idag påverkas av äldre fördomar och syn på 

damidrott i historien. Under 1800-talet organiserade sig kvinnor i förbund och rörelser för att få mer 

rörelsefrihet. Frågor om utbildning, rättigheter i äktenskap, rättighet att vara medborgare och rösträtt var 

de stora frågorna som lyftes.1 Stora delar av samhället ansåg att kvinnorna ingick i hushållet som 

mannen ansvarade för. Ett omedvetet kontrakt som levde kvar till 1960-talet.2 I och med detta växte 

intresset hos mig av att undersöka hur olika idrottare framställts och vilka fördomar som funnits i referat 

i historien. Vilka skillnader går att se i framställningarna beroende på vilket kön idrottaren har, var 

idrottaren kommer ifrån, men också i vilken tid framställningen sker?  

 

I undersökningen använde jag olympiaböcker till tre olika sommarolympiader, London 1948, Mexico 

City 1968 och London 2012. Det intressanta är hur artikelförfattarna i böckerna skriver/representerar de 

olika idrottarna. Speciellt med tanke på att de olympiska spelen är ett idrottsevenemang som påverkar 

och trollbinder i stort sett hela världen. Det är idag nästan en omöjlighet att missa händelser från ett OS 

då bland annat internet och mediabevakning anpassas till och fokuserar på evenemanget. 

 

Eftersom jag är blivande lärare i både ämnet idrott och hälsa och historia ville jag också i min uppsats 

hitta teman där ämnena förenades. Jag tror både att historia kan dra nytta av det som hänt i idrottens 

värld, men också att idrottslektionerna kan kopplas till historiska händelser.   

                                                 
1 Hirdman, Yvonne (1995). Kvinnor, makt och demokrati. I Hirdman, Yvonne. Strandberg Olofsson, Margareta. Losman, 

Beata. Taussi Sjöberg, Marja. Ohlander, Ann-Sofie. Vammen, Tinne. Göransson, Anita. Wikander, Ulla &. Florin, Christina. 

Kvinnohistoria. Oskarshamn: Tryckeri AB Primo, s.164. 
2 Hirdman, Yvonne (1995). Kvinnorna i välfärdsstaten. Sverige 1930-1990. I Hirdman, Yvonne. Strandberg Olofsson, 

Margareta. Losman, Beata. Taussi Sjöberg, Marja. Ohlander, Ann-Sofie. Vammen, Tinne. Göransson, Anita. Wikander, Ulla 

&. Florin, Christina. Kvinnohistoria. Oskarshamn: Tryckeri AB Primo, s.209.  
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Historisk bakgrund 

 

Olympiska spel 

De olympiska spelen, som också kan förkortas OS, är internationella idrottstävlingar med anor från 

antiken.3 Den 25 november 1892 offentliggjordes tankarna om att starta de olympiska spelen igen och 

baron Peirre de Coubertin som var en av huvudtalarna trodde att hans idéer skulle avvisas. Men idén om 

att återskapa de olympiska spelen mottogs istället positivt. Den första olympiska kongressen hölls i Paris 

1894, där deltagarna kom fram till att de första spelen borde vara i Grekland och Aten, de antika spelens 

hemland.4  

 

Det allra första moderna olympiska spelet hölls 1896 i Aten, där 241 idrottare från 14 länder deltog.5 

Sedan 1896 har spelen arrangerats var fjärde år i olika städer i världen ända fram till idag.6 Det enda 

undantaget är för två uppehållsperioder vid första och andra världskriget. 

 

Olympiska spelen 1948 i London 

Under avslutningsceremonin till spelen i Berlin 1936 kunde man på en ljustavla läsa ”Ich rufe die 

Jugend der Welt nach Tokyo”7, en uppmaning/inbjudan för världens ungdomar till Tokyo som skulle 

arrangera spelen 1940. 1938 avsade sig Japan värdskapet då militären i landet förklarat Kina krig. 

Helsingfors utsågs istället som arrangör men andra världskrigets utbrott stoppade även spelen där. 

Spelen som skulle hållas 1940 och 1944 uteblev.8  Det olympiska spelen i London 1948 var den första 

sommarolympiaden som hölls efter andra världskriget. Då London blev hårt drabbat av kriget och ännu 

inte hade hämtat sig fanns det ingen riktig OS-by och det var långt att ta sig mellan de olika arenorna. I 

spelen deltog 60 nationer och 5980 aktiva och ledare, vilket då var rekord.9 Trots klagomål om att 

spelen var för splittrade, drunknade i storstaden och att transporterna var bristfälliga så var de allra flesta 

                                                 
3 Karlsson, Ove & Widlund, Ture (u.å.). Olympiska spelen. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/olympiska-spelen [2017-04-05]. 
4 Lindberg, Thomas. Pettersson, Ulf &. Seikkinen, Emil. (red.) (1998). Olympiaboken 50 år/olympiaboken 1948-1998, 50 år 

i ringarnas tecken. Stockholm: Strömberg/Brunnhage, s.9-10. 
5 IOK (The International Olympic Committee) (n.d.). Athens 1896. [Elektronisk].Tillgänglig: 

https://www.olympic.org/athens-1896  [2017-04-16]. 
6 Karlsson & Widlund (u.å.).  
7 Lindberg, Thomas. Pettersson, Ulf &. Seikkinen, Emil. (red.) (1998), s.33. 
8 Lindberg, Thomas. Pettersson, Ulf &. Seikkinen, Emil. (red.) (1998), s.33. 
9 SOK (Sveriges Olympiska Kommité) (u.å.). Olympiska spel. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://sok.se/olympiska-spel.html 

[2017-04-08]. 

http://sok.se/olympiska-spel.html
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nöjda. I jämförelse med det militäriska och pompösa Berlin 1936 var det i London 1948 en mer avspänd 

atmosfär.10  

 

  

Olympiska spelen 1968 i Mexico City 

Spelen i Mexico City gick främst till historien för att de utfördes på hög höjd. I den tunna luften var det 

vanligt att utövare kollapsade. Syrgastuber, sjukvårdstält och bårbärare kunde ses vid de flesta 

tävlingsområdena. Spelen kom också att präglas av politik och att det var ett turbulent år i världen. De 

stora ämnena som det talades om var framförallt Tommie Smiths och John Carlos Black Power-hälsning 

som manifestation för svartas rätt, och Sovjets ockupation av Tjeckoslovakien.11 Black Power-

hälsningen var något som den Internationella olympiska kommittén och den amerikanska ledningen inte 

tyckte hörde hemma på en OS-prispall och den kunde därmed inte tolereras. Tommie Smith och John 

Carlos skickades därför hem.12 Efter starka påtryckningar från flera afrikanska nationer så uteslöts 

Sydafrika från spelen på grund av deras apartheidregim.13 Runt om i världen 1968 var det 

studentrevolter, så även i Mexico City. I Mexico, som var ett fattigt och oroligt land, var det lätt att få 

studenterna att revoltera. I stora revolter mot ”OS-slöseriet” dog flera hundra människor då militären på 

ett aggressivt sätt stoppade revolten.14 I spelen i Mexico City deltog 5516 idrottare från 112 olika 

länder.15  

    

  

Olympiska spelen 2012 i London 

OS 2012 var första gången som kvinnor fanns representerade i alla nationers trupper och deltog i 

samtliga idrotter. I det nybyggda Olympic Parc i östra London var det folkfest under hela spelen och 

som mest var det 180 000 besökare där dagligen. Men gamla kända arenor och platser utnyttjades också 

som Wimbledons tennisbanor och arenan Wembley som var huvudarena 1948, men som sedan byggts 

om och nu är anpassad för fotboll.16 I spelen deltog 10568 idrottare från 204 olika länder.17 För första 

                                                 
10 Lindberg, Thomas. Pettersson, Ulf &. Seikkinen, Emil. (red.) (1998), s.33-34. 
11 SOK (Sveriges Olympiska Kommité) (u.å.). [2017-04-08].    
12 Lindberg, Thomas. Pettersson, Ulf &. Seikkinen, Emil. (red.) (1998), s.110. 
13 Lindberg, Thomas. Pettersson, Ulf &. Seikkinen, Emil. (red.) (1998), s.109. 
14 Lindberg, Thomas. Pettersson, Ulf &. Seikkinen, Emil. (red.) (1998), s.109. 
15 IOK (The International Olympic Committee) (n.d.). Mexico 1968. [Elektronisk].Tillgänglig: 

https://www.olympic.org/mexico-1968  [2017-04-16]. 
16 SOK (Sveriges Olympiska Kommité) (u.å.). [2017-04-08].    
17 IOK (The International Olympic Committee) (n.d.). London 2012 . [Elektronisk].Tillgänglig: 

https://www.olympic.org/mexico-1968  [2017-04-16]. 
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gången var det tävlingar för kvinnor i alla idrotter på programmet, och kvinnor var representerade i alla 

nationers olympiska trupper.18  

 

 

Kvinnoidrotten  

I Sverige introducerades idrotten under decennierna kring 1900. Syftet med idrotten i Sverige var till en 

början att fostra nationens män och för att minska risken att männen skulle bli veka av det moderna, 

stillasittande samhället.19 Eftersom idrotten skulle utveckla hård fysik och modiga karaktärer så ansågs 

idrotten inte vara något för kvinnor då dessa egenskaper sågs som manliga. Kvinnorna skulle istället 

värna om sin kvinnlighet. Runda former, omvårdande karaktär och mjukhet sågs som kvinnlighet.20 

Kvinnor skulle spara sin energi till reproduktionen och till moderskapet. För mycket kroppslig 

ansträngning för kvinnor sågs som farligt och kunde medföra moraliska, mentala och fysiska problem.21 

Första gången som kvinnor fick delta i de moderna olympiska spelen var år 1900 i Paris. Av totalt 997 

deltagare var 22 kvinnor och de kunde delta i sporterna tennis, segling, krocket, ridning och golf men 

det var enbart inom golf och tennis som kvinnorna hade egna tävlingar utan att tävla med eller emot 

män.22 En kvinna som deltog i någon form av sport förväntades att vara blygsam, bräcklig och ovillig att 

svettas. Även då hon spelade skulle kvinnan ha acceptabel klädsel. De sporter som sågs som acceptabla 

för kvinnor att utföra var de som sågs sträva efter det kvinnliga.23 Idrotter med stort inslag av 

aggressivitet, närkontakt, styrka och uthållighet var förknippade med maskulinitet och har därför länge 

betraktats som olämpligt för kvinnor.24 Eva Olofsson skriver i sin avhandling, Har kvinnorna en 

sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet, att idrotten som aktivitet 

är skapad av män för män.25 Det olympiska spelen i London blev i och med att kvinnor fick boxas det 

första där kvinnor fick tävla i alla sporter som var med på det olympiska programmet.26  

 

                                                 
18 SOK (Sveriges Olympiska Kommité) (u.å.). [2017-04-16].    
19 Tolvhed, Helena (2015). På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990. Göteborg, Stockholm: 

Makadam, s.11. 
20 Tolvhed 2015, s.11-12. 
21 Tolvhed 2015, s.38. 
22 IOK (The International Olympic Committee) (2016). Factsheet, Women in theolympic movement. 

[Elektronisk].Tillgänglig: https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-

Documents/Women-in-the-Olympic-Movement/Factsheet-Women-in-the-Olympic-Movement-June-

2016.pdf#_ga=1.264520463.1228680480.1488192725  [2017-03-15], s.1. 
23 Leder, Jane (1996). Grace & Glory. a century of women in the olympics. Chicago, Illinois: Triumph Books, s.10.  
24 Tolvhed 2015, s.44. 
25 Olofsson, Eva (1989). Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. 

Kungälv: Goterna, s.11. 
26 IOK (The International Olympic Committee) (2016). [2017-03-15], s.1. 
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Syfte & frågeställningar 

 

Idag kan kvinnor och män från hela världen i stort sett utöva vilken sport de vill. Visst är det ovanligt att 

idag se en kvinnlig eller manlig åkare på skid-VM som kommer från ett land kring ekvatorn, men det 

kan ske då idrottsvärlden utåt sett är öppen för att alla ska få vara med. Men så har det inte alltid sett ut 

då stora delar av världens befolkning tidigare uteslutits ur idrottsvärlden. Dessutom har många idrottare 

stereotyperats då de representeras i media. Syftet med den här undersökningen är att analysera hur 

kvinnoidrottare från hela världen och manliga idrottare från andra delar av världen än Europa 

representeras och stereotyperas då de skrivs om dem i samband med de olympiska spelen 1948 i 

London, 1968 i Mexico City och 2012 i London. För att lyckas besvara syftet med undersökningen 

använder jag mig av olympiaböcker de aktuella åren och arbetar utifrån dessa frågeställningar: 

 

 Vilka kommentarer används för att beskriva idrottarens utseende utifrån idrottarens kön och i 

vilken tid kommentaren är skriven?  

 Hur framställs idrottare från Europa i jämförelse med idrottare från andra delar av världen utifrån 

idrottarens kön och när framställningen skrivs? 

 Vilka skillnader finns i användandet av nedvärderande beteckningar av idrottare utifrån kön och 

i vilken tid beteckningen används? 

 

Skolan 

 

Ämnet historia i skolan är troligtvis av många inte alls förknippat med tidigare idrottsliga händelser, och 

det är sällan som olympiaböcker och tidningar används som material till undervisning. Under min 

lärarutbildning har jag förstått att det är viktigt att försöka få med eleverna i de olika uppgifterna och 

väcka ett intresse av att lära sig om historien. Varierade uppgifter med olika sorters källmaterial ser jag 

som ett medel för att få med sig eleverna. Då det i många klasser troligtvis finns elever som är 

intresserade av idrott och journalistik är dessa bra att kombinera i en skoluppgift till historian. Wallin 

skriver att ”Sportjournalistiken speglar och har i stor utsträckning speglat tidsandan. De fördomar som 
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florerat i samhället har också kommit till uttryck på sportsidorna.”27 Jag ser det som positivt att skolan 

använder sig av sportjournalistik från olika tider, dels som exempel men också som en varningssignal 

för hur det såg ut i samhället. I boken Representing sport skriver Rod Brookes om att globaliseringen i 

världen har ändrat hur sport representeras i media i olika tider och media har samtidigt haft stor 

påverkan i processen. Sport har historiskt sett spelat en stor roll i konstruktionen av kulturella och 

sociala identiteter.28 Sporten i media har därmed medverkat till att förstärka gamla stereotyper, och då 

särskilt genom konservativa ideologier om ”naturlig” skillnad.29 Brookes skriver också om att sport 

spelar en nyckelroll i legitimeringen av särskilda ideologier för vad som är maskulint och feminint och 

hur det har gett stöd till synen på mannens dominans över kvinnan.30 

 

Undersökningen kopplas till det centrala innehållet för Historia 1b på gymnasiet då den berör ”Olika 

historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som 

speglar kontinuitet och förändring,…” för ”…olika syn på människors värde, på makt och på 

könsmönster.”31 Det går också att koppla denna undersökning till de grundläggande värden som 

beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.”32 Undersökningen kan också 

kopplas till andra skolämnen som idrott och hälsa, samhällskunskap och svenska. I läroplanen för 

gymnasieskolan står det i syftet för ämnet idrott och hälsa att eleverna ska få förutsättningar att utveckla 

”Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identiteter i relation till idrott- 

och motionsutövande.”33 I syftet för ämnet svenska på gymnasiet går det bland annat att läsa att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla ”Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 

texter…”.34 Eleverna ska också få möjlighet att utveckla ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska 

och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.”35 I denna 

undersökning granskas texter från olika tider i andra medier för att hitta olika berättartekniker. 

Undersökningens koppling till ämnet samhällskunskap handlar precis om det som Wallin skriver om att 

sportjournalistiken speglas i tidsandan och att fördomar som florerat syns på sportsidorna. I syftet går 

                                                 
27 Wallin, Ulf (1998). Sporten i spalterna. Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år. Kungälv: Livréna 

Grafiska AB, s.93. 
28 Brookes, Rod (2002). Representing Sports. London: Arnold. 
29 Brookes 2002, s.107.   
30 Brookes 2002, s.123. 
31 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket, s.73. 
32 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011) s.5. 
33 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011) s.84. 
34 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011) s.161. 
35 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011) s.161. 



7 

 

det att läsa ”Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, 

politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, 

grupper och samhällsstrukturer.”36 

 

Men varför kan olympiaböckerna vara bra att använda i skolan? I olympiaboken för 1948 står det i 

förordet att boken har mottot att vara ”så sakligt, fördomsfritt och uttömmande som möjligt”.37 Utifrån 

tanken att boken skulle vara saklig och fördomsfri kan det vara intressant för elever idag att läsa om hur 

turkiska manliga brottare beskrivs som bestar från ett zoo, eller hur kvinnliga idrottare beskrivs som söta 

flickor. Att tiden påverkar synen på vad som är sakligt och fördomsfritt. Av den tidigare forskning som 

gjorts på hur olika idrottare historiskt framställs har i stort sett endast tidningar använts som 

källmaterial. Tidningar kan jag se som ett bra material att använda i skolan. Dels, som i den här 

undersökningen då resultat från tidningar jämförs med resultatet från olympiaböcker, dels för att jämföra 

tidningar och framställningar från olika tider. 

 

Som blivande lärare i både ämnet idrott och hälsa och historia vill jag kunna hitta teman där ämnena 

förenas. Jag tror både att historia kan dra nytta av det som hänt i idrottens värld, men också att 

idrottslektionerna kan kopplas till historiska händelser. Att jag som lärare, på en idrottslektion där 

eleverna ska hoppa höjdhopp, också kan berätta lite historia om flopstilen. En hoppstil som också brukar 

kallas för Fosbury-flopp då Richard Fosbury var den första att använda sig av denna revolutionerande 

stil som dels gav honom ett guld i spelen i Mexico City 1968, men också förändrade höjdhopp som 

sport. Jag tror att dessa kopplingar kan väcka ett intresse hos eleverna som i sin tur leder till att jag som 

lärare lättare får med alla elever i inlärningen. 

 

 

Forskningsläge 

 

Det finns massor av tidigare forskning som handlar om idrott och olympiska spel. Av tidigare forskning 

som går att koppla till det område som denna undersökning berör finns det ingen studie där 

olympiaböcker undersökts. Däremot finns en mängd undersökningar som berör samma område som 

                                                 
36 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011) s.143. 
37 Pettersson, Sven-Ulf. & Stolpe, Erik. (red.) (1948). Olympiaboken 1948. Stockholm: Åhlén & Åkerlunds Boktryckeri, s.7. 
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denna undersökning där istället tidningar, dagspress och annan media har studerats. Det som presenteras 

i denna del är dels forskning kring kvinnors framställning i olympiska spel och idrottsevent, dels 

forskning om fördomar om idrottare från olika delar av världen än Europa. 

 

Rod Brookes, som är föreläsare i media och kulturella studier, skriver i Representing sport att 

globaliseringen och kommodifieringen har ändrat hur sport representeras i media och att media har haft 

stor påverkan på processen. Sport har historiskt sett spelat en stor roll i konstruktionen av kulturella och 

sociala identiteter och han diskuterar i vilken utsträckning globaliseringen har ändrat rollen. Boken har 

två för min undersökning intressanta kapitel där det ena har rubriken Media, sport and the politics of 

identity 1: Race och det andra Media, sport and the politics of identity 2: gender. I det första av de 

ovannämnda kapitlen skriver Brookes om att undersökningar i sportsociologi och på media sedan 1970-

talet allmänt pekar på att sporten i media har spelat en stor roll i förstärkande av gamla stereotyper, och 

då särskilt genom konservativa ideologier om ”naturlig” skillnad.38 I den delen som handlar om genus 

skriver Brookes om att sport spelar en nyckelroll i legitimeringen av särskilda ideologier för vad som är 

maskulint och feminint och hur det har gett stöd till mannens dominans över kvinnan.39 Brookes skriver 

också om infantilisering, vilket kan kopplas till min undersökning. Idrottskvinnor benämns ofta som 

”flickor” medan idrottsmännen mer sällan benämns som ”pojkar”.40   

 

I boken MediaSport skriver professorn Margaret Carlisle Duncan och sociologen Michael A. Messner 

kapitlet The Media Image of Sport and Gender. De skriver om hur sporten är synonymt med det som ses 

som manligt och maskulint. Det leder till att män kan hävda sin dominans i sportvärlden och att kvinnor 

som ger sig in i sportens värld gör intrång i en sfär som tillhör männen.41 En del av kapitlet med 

rubriken Symbolic dominance är av särskilt intresse för min undersökning. Här betonar de skillnaden 

mellan män och kvinnor där män representerar det som ses som standard och kvinnor som de andra. 

Männen ses som dominanta i jämförelse med kvinnorna och tre olika sorter av symbolisk dominans 

redovisas: oregelbunden könsmärkning, infantilisering/hierarki vid namngivning och sexualisering. Med 

könsmärkning menas att då en sport utövas av kvinnor läggs en verbal och visuell ”markering” till. Ett 

exempel är att det skrivs ”Women`s National Championship” för kvinnor, och för män skrivs enbart 

                                                 
38 Brookes 2002, s.107. 
39 Brookes 2002, s.123. 
40 Brookes 2002, s.130. 
41 Duncan, Margaret Carlisle & Messner, Michael A. The Media Image of Sport and Gender. I (red) Wenner, Lawrence A 

(1998). MediaSport. London: Routledge, s.170. 
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”National Championship”.42 Med infantilisering menas att kvinnliga idrottare blir refererade med mer 

barnliknande benämningar som ”girls” eller ”young lady” till skillnad mot män som vanligtvis blir 

refererade som ”men” eller ”young men” eller ibland ”young fellas”.43 En annan skillnad som beskrivs 

är hur idrottarens namn används i referat. En kvinnlig idrottare benämns oftast med sitt förnamn och 

män med sitt för- och efternamn eller enbart efternamn.44 Med sexualisering menas hur kvinnliga 

idrottare framställs i media utefter utseende. Men också att de framställs humoristiskt som sexobjekt 

eller att sexuell läggning får mer uppmärksamhet än idrotten i sig.45 

 

Helena Tolvhed, som är historiker och idrottsvetare, undersöker i sin doktorsavhandling, Nationen på 

spel/ Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972, den 

svenska veckopressens framställningar av de olympiska spelen i form av text och bild. Hon undersöker 

olika aspekter av samspelet mellan kropp och nation då veckopressen skriver om olympiska spel. I 

representationerna spårar hon vissa maktordningar som kön, sexualitet och ras/etnicitet, något jag ser 

som intressant för min undersökning. Tolvhed skriver att i den svenska veckopressen mellan 1948 och 

1972 uppmärksammas kvinnor snarare för att de är kvinnor än för att de är idrottare.46 Tolvhed skriver 

om att den kvinnliga idrottarens ungdom genomgående markeras i form av benämningar som ”tös” eller 

”flicka”. Hon menar också att den unga kvinnans idrottsutövning ses som en avgränsad fas i livet innan 

giftermål och hushållsplikter tar vid.47 Då jag i min undersökning ska analysera ord som används för att 

förbarnsliga idrottare ser jag det Tolvhed skriver om den kvinnliga ungdomens benämningar som 

intressant att koppla till min undersökning. Tolvhed skriver också om hur de mer ”estetiska” idrotterna 

uppfattas som förenliga med de kvinnliga normerna för vad som sågs som kvinnlighet. Idrotter som 

tidigt uppfattades följa dessa normer var konståkning, simhopp och gymnastik. Då gymnaster, 

simhopperskor och konståkerskor synliggörs är det i form av skönheten i aktiviteten och den tilltalande 

kvinnokroppen.48 I texter och bildtexter som behandlar kvinnliga idrottare används omdömen som bland 

annat ”söt”, ”vacker”, ”smidig”, ”snyggast” och ”platinablonda skönheter”.49 Detta kan kopplas till min 

undersökning om hur kvinnor sexualiseras genom kommentarer om utseende. 

                                                 
42 Duncan & Messner 1998, s.180.  
43 Duncan & Messner 1998, s.180. 
44 Duncan & Messner 1998, s.180. 
45 Duncan & Messner 1998, s.182-183. 
46 Tolvhed, Helena (2008). Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 

1948-1972. Umeå: H:ström- Text & kultur, s.163. 
47 Tolvhed 2008, s.215. 
48 Tolvhed 2008, s.159. 
49 Tolvhed 2008, s.161. 
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Tolvhed har också skrivit boken På damsidan/ Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-

1990, och även den är intressant för min undersökning. I undersökningen har Tolvhed studerat flera 

olika källmaterialtyper. Hon har använt förbundsmaterial, pressmaterial, intervjuer och en självbiografi. 

Med hjälp av detta material har hon undersökt historiska spänningsförhållanden mellan idrott på ena 

sidan och kvinnor och femininitet på den andra sidan.50 Boken var till stor hjälp framförallt i början av 

min uppsatsprocess när jag samlade material till den historiska bakgrunden.  

 

I avhandlingen Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 

1900-talet skriver Eva Olofsson om en bild av idrotten som en verksamhet skapad av män för män. Hon 

konstaterar att riksidrottsförbundets ledning fram till 1970-talet inte brydde sig särskilt mycket om 

kvinnors idrott. Studien som gjordes 1989 är en av de första svenska studier som handlar om kvinnor 

och idrott i historien. Tolvhed skriver att Olofssons avhandling var en milstolpe för studier om 

idrottsrörelsens hantering av kvinnor och deras idrottsutövning.51 Olofsson ifrågasätter det faktum att 

idrottsrörelsen i historien beskrivits som en folkrörelse då stora delar av befolkningen under lång tid inte 

deltog i idrott.52 Mycket av det som min uppsats i grunden handlar om bygger på det som Olofsson kom 

fram till i sin undersökning, det vill säga att idrottsvärlden skapades för män och domineras av män.  

 

I artikeln Bland idrottare och idrottningar beskriver Jonas Lindkvist, genusvetare, sin omfattande studie 

som har gjorts av tio olika olympiska sommarspel under historien.53 De sommarspel som han undersökte 

var 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 och 2004. I den kvantitativa undersökningen 

samlade han en stor mängd empiriskt material från två morgontidningar och en kvällstidning.54 Hans 

undersökning utgår från vissa teoretiska begrepp och i undersökningen räknar han antalet artiklar som 

berör dessa. Delar av Lindkvists undersökning bygger liksom min på de teoretiska begreppen om 

infantilisering, sexualisering och etnicitet. Även om Lindkvist studie är kvantitativ är den användbar för 

att koppla till resultaten i min studie. I studien har Lindkvist räknat alla de artiklar som innehåller 

barnbeteckningar som pojke, kille, grabb eller flicka, tjej och tös. Han kommer fram till att 

infantiliseringen av herridrottare legat på en stadig nivå under de tio olympiska spel som undersökts. För 

damer har infantiliseringen genomgående varit vanligare. Året 1948 var toppnoteringen och efter det har 

                                                 
50 Tolvhed 2015, s.12. 
51 Tolvhed 2015, s.13. 
52 Olofsson 1989, s.182. 
53 Lindkvist, Jonas (2009-02-11). Bland idrottare och idrottningar. [Elektronisk] Idrottsforum.org. Tillgänglig: 

Idrottsforum.org [2017-04-04].  
54 Lindkvist 2009, s.1. 
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infantiliseringen av kvinnliga idrottare stadigt minskat fram till 2004.55 När det gäller kommentarer om 

idrottares utseende och sexualisering, kommer han fram till att representationen skiljer sig tydligt 

beroende på idrottarens kön. Av de få artiklar där herridrottare kommenteras efter utseende handlar i 

stort sett alla om utländska idrottare. För damidrottare kommer han fram till att det ofta sker 

sexualisering åren fram till och med 1960, där det går från att 13 procent av artiklarna 1960 med 

sexualisering går ner till 4 procent 1972. Det var också vanligare att utländska damidrottare 

sexualiserades än svenska.56 När det kom till artiklar där idrottarens hudfärg eller ras kommenteras 

kommer Lindkvist fram till att det knappt finns några förknippade med damidrottare, utan i stort sett alla 

är för herridrottare.57 

 

Boken Sporten i spalterna skriven av Ulf Wallin baseras på en analys av mer än 26 000 sportartiklar i 

sju tidningar under åren 1895 till 1995.58 Då boken kom ut var han universitetslektor och verksam som 

lärare och forskare i journalistik. Wallin skriver om att sportjournalistiken i stor utsträckning speglat 

tidsandan. Han menar att fördomar som var vanliga i ett samhälle också syns på sportsidorna.59 Han 

kommer också fram till att fördomar främst har drabbat de kvinnliga idrottarna, men också att 

idrottsutövare med annan hudfärg än vit, fram till slutet av 60-talet, fick acceptera att detta noterades i 

sportraderna.60  

 

 

Material 

 

I denna undersökning har jag använt mig av tre olika olympiaböcker till tre olympiska spel. Jag har 

studerat de olika attityder i framställningen av olika idrottare som finns i olympiaböckerna till de 

olympiska sommarspelen 1948, 1968 och 2012. 

                                                 
55 Lindkvist 2009, s.8-9. 
56 Lindkvist 2009, s.11-12. 
57 Lindkvist 2009, s.15.  
58 Wallin 1998. 
59 Wallin 1998, s.93. 
60 Wallin 1998, s.94-96. 
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Olympiaboken  

Olympiaboken är en bok som har till syfte att sammanfatta resultat och vad som hänt på ett olympiskt 

spel som precis har ägt rum. Den första boken gavs ut 1948 i samband med vinterolympiaden i St 

Moritz och sommarolympiaden i London samma år. Från att den första vinterolympiaden hölls 1924 i 

Chamonix fram till 1994 i Lillehammer har sommar- och vinterolympiaderna ägt rum samma år.61 I två 

av de tre olympiaböcker som jag undersökt står det därför både om spelen för vinter och sommar.  

 

Den första Olympiaboken som används i undersökningen är den till de olympiska spelen 1948 i St 

Moritz och London. Eftersom undersökningen endast görs på sommarolympiaderna har jag enbart 

koncentrerat mig på dessa delar av boken. Det var till dessa spel år 1948 som den första upplagan av 

Svenska Sportförlagets olympiabok utkom.62 Det som också är intressant med olympiaden i London 

1948 är att det var den första sommarolympiaden som anordnades sedan spelen i Berlin 1936. Efter tolv 

års uppehåll på grund av andra världskriget återupptogs spelen.63  

 

Den andra olympiaboken som undersöks är den från år 1968. Även denna bok berör, precis som den 

1948, både olympiska spelen för sommar och vinter. Eftersom undersökningen endast görs på 

sommarolympiaderna har jag enbart koncentrerat mig på dessa delar av boken. Något som är intressant i 

detta sammanhang med sommarolympiaden 1968 i Mexico City är att det var första gången i historien 

som en kvinnlig idrottare fick tända den olympiska elden. Den var den tjugoåriga häcklöparen Enriqueta 

Basilio som fick den stora äran att tända elden.64  

 

Den tredje olympiaboken som undersöks är den till det olympiska spelet 2012 i London. Eftersom de 

olympiska spelen för sommar och vinter år 2012 inte ligger på samma år är handlingen i denna bok 

enbart för spelet 2012 i London. Då undersökningen utfördes var inte detta den senaste 

sommarolympiaden som arrangerats, men den är ändå relativt nära idag. Varför jag valt detta olympiska 

                                                 
61 SOK (Sveriges Olympiska Kommité) (u.å.). [2017-04-08].   
62 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.7. 
63 SOK (Sveriges Olympiska Kommité) (u.å.). [2017-04-08]. 
64 IOK (The International Olympic Committee) (2013). Local hero Basilio Blazes trail for women at opening ceremony. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.olympic.org/news/local-hero-basilio-blazes-trail-for-women-at-opening-ceremony      

[2017-03-15].  
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spel för undersökningen är för att det var första gången kvinnor deltog i samtliga idrotter och fanns 

representerade i alla deltagande nationers trupper.65  

 

Kritisk diskussion om källmaterialet 

Då resultaten i undersökningen ska jämföras på olika sätt ser jag en svårighet med att det i de tre 

källmaterialen för åren 1948, 1968 och 2012 är olika artikelförfattare. Det gäller mellan de olika åren 

men också i samma år, år där det kan skilja i olika avsnitt. Det skiljer 64 år mellan det äldsta och det 

nyaste materialet, men det är viktigt att vara medveten om är att det inte bara är tiden då någon skriver 

som påverkar vad som skrivs, utan också vem individen som skriver är. Hos de artikelförfattare som 

skriver i samma olympiabok kan det därför skilja i hur meningar är formulerade och vilka ord som 

används.  

 

   

Metod 

 

I denna undersökning har jag studerat tre olympiaböcker till tre olika sommarolympiader i historian, det 

vill säga spelen 1948 i London, 1968 i Mexico City och 2012 i London. I dessa böcker, som har till syfte 

att sammanfatta resultat och vad som hänt på det aktuella spelen, har jag läst igenom sida för sida för att 

hitta stycken, meningar och ord kunna som visar på hur olika idrottare representeras och benämns på 

olika sätt. Eftersom jag med denna undersökning ville kunna få fram eventuella mönster eller skillnader 

i framställningarna beroende på vilket kön idrottaren hade eller var ifrån hon eller han kom så är 

undersökningsgruppen alla de idrottare som deltog och som det skrivs om i de tre olympiaböckerna.  

 

I undersökningen har jag främst utgått från tre teoretiska begrepp som jag använt mig av för att besvara 

undersökningens frågeställningar.       

                                                 
65 SOK (Sveriges Olympiska Kommité) (u.å.). [2017-04-08].  
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Teoretisk ingång 

För att i undersökningen få svar på de frågeställningar som ställdes utgick metoden från tre teoretiska 

begrepp: infantilisering, sexualisering och etnicitet. Då källmaterialet undersöktes, läste jag alla de sidor 

som ingick i de utvalda avsnitten. All text och alla bildtexter undersöktes och analyserades.  

 

De första av de teoretiska begrepp som metoden bygger på är infantilisering. Infantilisering innebär att 

någon förbarnsligas. Vid referat till en person används beteckningar som annars används för barn, som 

exempelvis pojke, kille, grabb eller flicka, tjej och tös.66 I undersökningen av källmaterialet undersökte 

jag i vilken omfattning orden pojke, kille, grabb eller flicka, tjej och tös används i referaten och om det 

går att urskilja när och till vilka de används. Begreppet infantilisering innebär inte bara de ord som jag 

letat efter i denna undersökning. Det kan finnas andra ord och synonymer som kan användas för att 

förbarnsliga en idrottare. Av dessa ord som jag i denna undersökning letar efter så används en del ofta i 

tal idag. Ett exempel är ordet ”tjej” som idag kan användas relativt ofta i tal och skrift. Eftersom ordet 

används och dyker upp i tal och skrift idag med jämna mellanrum så kan det vara svårt att koppla till hur 

ordet kan vara infantiliserande. Ordet ”tjej” kanske inte kan ses som infantiliserande i sig självt, men i 

jämförelse med motsvarande ord för män (”kille”) och i vilken omfattning och i vilka sammanhang detta 

används så kan ordet ses som infantiliserande.  

 

Det andra teoretiska begreppet som metoden bygger på är sexualisering. Sexualisering handlar om hur 

media beskriver idrottare med kommentarer om deras utseende.67 I materialet som undersöktes letade 

jag efter refererat där det skrevs om idrottares utseende, och om det gick att urskilja i vilka sammanhang 

dessa användes. Sexualisering är ett begrepp som betyder att sexualiteten inom ett visst område 

framhävs.68 Sexualitet är i sin tur ett begrepp som har flera olika betydelser och är inte synonymt med 

samlag och människans erotiska liv. Bland annat kan begreppet sexualitet kopplas till fortplantning och 

energin som driver en människa till att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Sexualitet kan också 

användas för att bekräfta könsidentitet.69 Eftersom sexualisering är ett relativt diffust begrepp har jag 

                                                 
66 Duncan & Messner 1998, s.180-181; Brookes 2002, s.130. 
67 Duncan & Messner 1998, s.182-184. 
68 Sexualisering. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://proxy.gih.se:2108/uppslagsverk/ordbok/svensk/sexualisera 

[2017-04-18].  
69 Dahlöf, Lars-Gösta (u.å.). Sexualitet. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://proxy.gih.se:2108/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexualitet [2017-04-18]. 
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funderat på vad det betyder i denna undersökning. För att jag i denna undersökning ska kunna jämföra 

eventuella skillnader i framställningarna av utseende beroende på idrottarnas kön och härkomst innebär 

begreppet här beskrivningar om idrottares utseende. Jag har i undersökningen letat efter alla 

beskrivningar om idrottares utseende och inte enbart beskrivningar som framhäver sexualiteten hos de 

kvinnliga. Det kan både vara beskrivningar som är positiva och negativa, men också som beskriver 

manliga och kvinnliga drag. På vilka sätt skiljer sig utseendebeskrivningarna beroende på vem idrottaren 

är?  

 

Det tredje teoretiska begreppet, etnicitet, handlar i denna undersökning om föreställningar om idrottare 

från andra delar av världen. Föreställningar i sportjournalistiken har främst drabbat kvinnliga idrottare, 

men också idrottsmän som ses som tillhörande en annan ras.70 Fram till 1960-talet noterades det ständigt 

i spalterna om idrottsutövare hade en annan hudfärg annat än vit. Det skrevs rader som idag skulle ses 

som rent rasistiska, men under mer än hälften av seklet sågs dessa rader som helt naturliga och speglade 

de synsätt och värderingar som fanns då.71 I undersökningen letade jag efter referat som innehåller idag 

opassande eller rent rasistiska kommentarer och ord, och om det går att urskilja när och till vilka 

kommentarerna används. Jag undersökte om det i referat betonas att en idrottare har en annan etnicitet 

än den egna. Jag har inte letat efter referat där idrottaren enbart benämns efter nationalitet som exempel 

svensken eller ghananen. Däremot har jag letat efter beskrivningar som skiljer idrottare där något ses 

som bättre/sämre, eller då människor beskrivs som olika eller som något annat än just människor. Ett 

exempel kan vara då en författare betonar och skriver som om det vore skillnad mellan ”svarta” och 

”vita” idrottare. Beskrivningar som spär på en stereotyp bild och föreställningar av personer från andra 

delar av världen. Kommentarer och ord som idag ses som nedvärderande, stötande. Exempel på sådana 

ord är ”neger” och ”snedögd”.  

 

Begreppet etnicitet kan ha olika betydelser. I min undersökning har begreppet etnicitet betydelsen av 

skillnader utifrån ras/etniskt ursprung. Etnicitet kan även användas för att beskriva tillhörighet av en 

grupp människor och begreppet etnicitet handlar om att kategorisera människor i olika grupper. Dels 

kategoriseringar utan värderingar, dels kategoriseringar med värderingar och fördomar. På baksidan av 

sin bok, Representing sport, skriver Rod Brookes att globaliseringen i världen har ändrat hur sport 

representeras i media i olika tider och media har samtidigt haft stor påverkan i processen. Sport har 

                                                 
70 Wallin 1998, s.94. 
71 Wallin 1998, s.96.  
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historiskt sett spelat en stor roll i konstruktionen av kulturella och sociala identiteter.72 Sporten i media 

har därmed medverkat till att förstärka gamla stereotyper, och då särskilt genom konservativa ideologier 

om ”naturlig” skillnad.73   

 

I avhandlingen Brassebönor, stålmän och svarta spöken- idrottande kroppar i Ses bevakning av 

sommar-OS 1948-1980 skriver Helena Tolvhed om att ”svarta” människor i början av idrottens historia 

sågs som underlägsna när det gällde idrottsliga prestationer. Tidigare var framgångar kopplade till 

överlägsen fysisk prestation, manlighet och civilisation, något som inte beskrevs som synonymt med 

”svarta”. Då ”svarta” amerikanska idrottare under 1900-talets första decennier hade stora framgångar så 

förändrades synen på orsaken till framgångar. Istället för att beskriva de ”svarta” amerikanernas 

idrottsliga framgångar som framgångar beskrivits tidigare i historien, så beskrevs då de ”svartas” 

framgångar som en ”naturlig förmåga”. För att synen på underlägsenheten skulle bibehållas ställdes det 

”naturliga” emot den intellektuella förmågan.74 I Attraktiva blondiner, stadiga bitar och mödrar till två 

barn. Bilden av kvinnor på två dagstidningars sportsidor 1948-1980 skriver Eva Queckfeldt om att 

okunskap om andra kulturer än den egna i historien har lett till fördomar som synliggjorts då det skrivits 

om sport. Bland annat i reflektioner över utlänningars humör. Beskrivningar om omedvetna, underliga 

och ibland våldsamma beteenden.75 

 

Genus är ett annat teoretiskt begrepp som kan kopplas till min undersökning. Genus betyder slag, sort, 

släkte eller kön och har sitt ursprung i latin. Fram till 1980-talet har ordet i Sverige endast använts inom 

språkläran. Ordet användes för att beteckna att det är han, hon, den och det det gäller.76 Kvinnoforskare i 

Sverige stal sedan ordet från lingvistiken som en översättning av det engelska ordet gender, som i början 

av 1980-talet började användas mycket inom den feministiska forskningen.77 Genus är ett stort begrepp 

som inte bara syftar på manliga och kvinnliga kroppar utan egentligen på allt som har med manligt och 

kvinnligt att göra. Världen runt om oss genomsyras av tankar om manligt/kvinnligt, man/kvinna. Det 

                                                 
72 Brookes 2002. 
73 Brookes 2002, s.107.   
74 Tolvhed, Helena. (2005). Brassebönor, stålmän och svarta spöken. Idrottande kroppar i Ses bevakning av sommar-OS 

1948-1980. I Norberg, Johan R. Tönnheim, Hanserik &. Yttergren, Leif. (red.). Idrott historia samhälle. Svenska 

idrottshistoriska föreningens årsskrift 2005. Karlshamn: Carlshamn Tryck & media AB, s.112.    
75 Queckfeldt, Eva. (2000). Attraktiva blondiner, stadiga bitar och mödrar till två barn. Bilden av kvinnor på två 

dagstidningars sportsidor 1948-1980. I Lindroth, Jan. (red.). Idrott historia och samhälle. SVIF-Nytt nr 5 2000. 

Medlemsblad för Svenska idrottshistoriska föreningen. Karlshamn: J Lagerblads Tryckeri AB, s.61-62. 
76 Hirdman, Yvonne (2001). Genus- om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB, s.11. 
77 Hirdman 2001, s.11. 
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kan vara platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Genus som begrepp blir tydligare än att använda 

ordet ”kön”.78 

 

Urval 

Till undersökningen har jag gjort ett urval i det källmaterial som används eftersom det finns avsnitt i 

böckerna som inte är intressanta för undersökningen. Urvalet i böckerna har jag dels gjort utifrån syftet 

att undersöka attityder i framställningen av kvinnliga idrottare, dels för att kunna urskilja eventuella 

skillnader i föreställningar för olika etniciteter och kön.  

 

Undersökningen gäller enbart sommarolympiaderna 1948, 1968 och 2012. Eftersom vinterolympiaderna 

också arrangerades 1948 och 1968 innehåller olympiaböckerna dessa år sammanfattning för både 

sommar- och vinterspelen. I dessa två böcker har sidorna till vinterolympiaden uteslutits då jag enbart 

ska undersöka sommarolympiaderna. I de tre olympiaböckerna 1948, 1968 och 2012 har jag 

koncentrerat min analys till vissa sporter och till vissa avsnitt. De tre olympiaböckerna har gemensamt 

att de har avsnitt med rubriker för alla de sporter som fanns med på programmet de aktuella året. I 

urvalet av sporter har jag utgått ifrån vissa premisser. 1. Sporterna ska ha varit med i programmet till 

alla de tre olympiska spel som ska undersökas. 2. Det ska vara sporter som kvinnor tidigt utövade i OS-

historien, men också sporter som länge dominerats av män och där kvinnor sent deltog i OS-historien. 

Sporterna som analyserats är boxning, brottning, friidrott, fäktning, gymnastik, kanot, simning och 

tyngdlyftning. Dessa har i sin tur flera grenar och klasser som i böckerna hade egna underrubriker. 

Sporterna boxning, brottning och tyngdlyftning är de sporter som valts till undersökningen där de 

olympiska spelen sent anordnade tävlingar för kvinnor. I tyngdlyftning kunde kvinnor delta för första 

gången år 2000 i Sydney, i brottning år 2004 i Aten, och i boxning år 2012 i London.79 Även om dessa 

sporter inte hade kvinnliga utövare under spelen 1948 och 1968 var de intressanta i undersökningen i 

syftet att undersöka hur idrottsmän beskrivs i dessa mansdominerade sporter i jämförelse med kvinnor 

och män i de sporter som valts ut och som sågs som mindre maskulina. I de olympiska spelen 

anordnades tävlingar i simning för kvinnor för första gången 1912 i Stockholm, i fäktning 1924 i Paris, 

och i gymnastik och friidrott 1928 i Amsterdam.80 Att dessa sporter tidigt fanns med i det olympiska 

programmet för kvinnor väckte intresset att undersöka just dessa mer, men också för att dessa sporter 

                                                 
78 Hirdman 2001, s.16. 
79 IOK (The International Olympic Committee) (2016), s.1.   
80 IOK (The International Olympic Committee) (2016), s.1.  
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eller framförallt vissa grenar inom dessa länge setts som mer ”estetiskt” inriktade och förenliga med 

kvinnliga normer.81  

 

Förutom avsnitten om de utvalda sporterna har jag undersökt tre avsnitt som finns i alla de 

olympiaböcker som jag använt. Likt som avsnitten för det olika sporterna gjorde jag det medvetna valet 

för att eventuellt finna mönster, likheter och skillnader av framställningar i avsnitten för olika år.  

Det första avsnittet som jag analyserat är det som sammanfattar hela det aktuella olympiska spelen dag 

för dag. I detta avsnitt får läsaren en övergripande blick och sammanfattning av det aktuella spelen. 

Utifrån författarens synvinkel får läsaren följa de upplevelser som denna journalist upplevt under spelen. 

Avsnittet är upplagt lite som en dagbok. Här kunde jag läsa om de olika tävlingarna, resultaten och 

idrottarna, men det som också var intressant med detta avsnitt var att författaren skriver om händelser 

runt om kring som kom att påverka spelen på något vis. Som exempel går det i boken till spelen 1968 att 

läsa om att politik och den höga höjden kom att prägla spelen i Mexico City. Då detta avsnitt inte är 

begränsat till att skriva om bara vissa sporter eller de sporter vars egna avsnitt jag valt att analysera, är 

alla idrottare i alla de sporter som det skrivs om i detta avsnitt en del av undersökningsgruppen.  

 

I avsnitten om sporterna boxning, brottning, friidrott, fäktning, gymnastik, kanot, simning och 

tyngdlyftning, går det i alla böcker att läsa om resultaten, referat om tävlingarna och beskrivningar av 

idrottarna. Avsnittet som sammanfattar spelen dag för dag är det mest omfattande och innehåller också 

resultat, referat om tävlingarna och beskrivningar av de aktiva. Till skillnad från avsnitten som är 

inriktade på sporterna kan det i sammanfattningen stå om alla sporter, grenar och dess utövare.  

 

Då de olympiska spelen är så mycket mer än bara det sportsliga valde jag att analysera avsnitten som 

handlar om invigningen och avslutningen. I dessa avsnitt kan idrottarna beskrivas på andra sätt än om de 

beskrivs i refererat då de tävlat. Dessa avsnitt är korta och inte lika omfattande som det sammanfattande 

avsnittet men ändå intressanta till undersökningen.  

 

Förutom det sammanfattande avsnittet och de om invigning och avslutning finns det endast ett avsnitt 

som går att läsa i alla de tre undersökta olympiaböckerna och det är det som handlar om statistik. Då 

                                                 
81 Tolvhed 2008, s.159. 
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avsnittet bara innehåller rader av resultat, namn och tabeller valde jag bort detta då jag i denna 

undersökning skulle undersöka hur idrottare framställs.  

 

För att förtydliga vilka avsnitt som analyserats i olympiaböckerna har jag i bilaga lagt in en bild på 

innehållsförteckningen för Olympiaboken 1948, där jag markerat de som varit aktuella. Det avsnitt som 

sammanfattar spelen dag för dag 1948 har rubriken ”Nobel olympisk anda – svenska fullträffens ram”.82  

       

 

Undersökning 

 

Följande avsnitt är främst uppbyggd efter undersökningens frågeställningar. Frågeställningarna är i sin 

tur kopplade till de teoretiska begreppen sexualisering, etnicitet och infantilisering. Jag har också delat 

upp avsnittet med underrubriker för de olympiska spel som undersökts. I avsnittet är delar av resultatet 

redovisat med citat från de undersökta materialet. I avsnittet har jag också analyserat resultatet och 

kopplat till tidigare forskning.  

 

Då jag i denna undersökning ville urskilja eventuella mönster och skillnader mellan de olika avsnitten 

och de sporter de handlar om har jag i denna del skrivit i vilket avsnitt citat går att läsa.  

 

 

Kommentarer om idrottares utseende (Sexualisering) 

Olympiaboken 1948, London 

I Olympiaboken 1948 kan läsaren tidigt se att kommentarer om idrottarnas utseenden är vanliga. Det går 

också tidigt att se att kommentarerna skiljer sig beroende på vilken idrottare det skrivs om. Då manliga 

idrottare beskrivs är det ofta i form av kommentarer om storlek på axlar eller kroppslängd. Två exempel 

på utseendebeskrivningar för manliga idrottare i boken kan tas från avsnittet som sammanfattar spelen 

dag för dag. Ett avsnitt där en författare skriver om sina upplevelser av spelen i stort, referat till tävlingar 

och idrottare. I sammanfattningsavsnittet kunde jag i ett referat till herrarnas simhopp läsa ”…tävlingens 

minsta hoppare, den enormt axelbrede Samuel Lee…”83 och i ett referat till tyngdlyftningen står det 

                                                 
82 Se bilaga 1.  
83 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.68.  
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”Den amerikanske dvärgen de Pietro vann bantamvikten med nytt världsrekord. Inte så underligt. Han 

har världens kortaste armar. Borde han inte ha fått tävla i en klass för sig?”84 Andra 

utseendebeskrivningar som var vanliga var sådana för något typiskt ”manligt” och för att markera annan 

etnicitet eller betona den europeiska. I sammanfattningsavsnittet, i beskrivningen till maratonloppet, går 

det att läsa om den ”…mustaschprydde argentinaren Cabrora, som mera ser ut som en atlet…”85 där 

något så typiskt manligt som en mustasch markeras i beskrivningen av idrottaren. Tidigare i 

sammanfattningsdelen går det också att läsa om simhopp och att ”Den sneögde asiatens konststycke 

förvandlade simstadion till en enda stor familj.”86 I kommentaren markeras idrottarens etnicitet efter 

fördomar om hur asiater ser ut. Ett annat mönster som jag kunde se var att kommentarerna riktade mot 

utländska manliga idrottare oftare var nedsättande i jämförelse med kommentarerna för de svenska. Av 

de kommentarer som var riktade mot svenska manliga idrottare var i stort sett alla med mer positiv 

klang. I avsnittet som handlar om invigningen av spelen i London 1948 finns ett exempel på detta. 

Invigningsavsnittet innehåller flera bilder från olika delar av invigningen och på en av dessa bilder kan 

vi se den svenske idrottaren Per Carleson som hade fått äran att bära in den svenska fanan. Till bilden 

går det att läsa ”Stilfullaste fanbärare var utan tvekan Per Carleson från Sverige, såväl i manlig resning 

som i förande av flaggan.”87 Då det i sammanfattningsdelen i ett referat till tävlingarna i den moderna 

femkampen står om den svenske idrottaren William Grut går det att läsa ”Wille Grut, en praktfullare 

idrottsgrabb, en helgjutnare människa träffar man sällan.”88 Att de svenska manliga idrottarna bland 

annat beskrivs som stilfulla, praktfulla och manliga kan ha att göra med att de svenska författarna var 

mer nationalistiska. Det svenska var bra och eftersträvansvärt.  

           

Då kvinnliga idrottare beskrivs efter utseende är det i Olympiaboken 1948 allt som oftast i form av 

beskrivningar som syftar till hur vackra eller kvinnliga de är. Då 400 meter frisim refereras i 

sammanfattningsdelen beskrivs en dansk simmare som ”Skön Grete…”.89 I avsnittet om simningen 

kunde jag i texten till en helsidesbild på simhopparen Wicki Draves läsa ”Skönhetsdrottningar fanns 

många i Wembley Pool…”90 men också att hon ”besegrade alla med sina underbara hopp och attraktiva 

kvinnliga charm.”91 Ett ord som dök upp flera gånger då kvinnliga idrottare sexualiserades var ”stilfull”. 

                                                 
84 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.71. 
85 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.71. 
86 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.68. 
87 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.85. 
88 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.66. 
89 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.68. 
90 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.187. 
91 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.187.  
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I avsnittet om friidrotten kunde jag läsa referat till de olika grenarna inom friidrotten, beskrivningar om 

idrottare och om de olika resultaten i grenarna. I friidrottsavsnittet, som i förhållande till de andra 

avsnitten om sporter är omfattande då den innehåller många grenar och att tävlingar i vissa av dessa 

grenar anordnades för kvinnor också, kan jag i första meningen läsa ”Den första guldmedaljen gick till 

stilfulla fransyskan Ostermeyer i diskus…”.92 I slutet av avsnittet som handlar om simningen har de 

kvinnliga tävlingarna ett eget avsnitt på fem sidor. På dessa fem sidor är det så mycket som 13 

fotografier. På ett av fotografierna kan jag se segraren i 400 meter frisim, Ann- Curtis när hon går upp 

för en badstege och ler in i kameran. Till bilden kan jag läsa ”En av spelens många okrönta 

skönhetsdrottningar, stilfulla Ann- Curtis, USA, mästarinna på 400m.”93 Bildtexten innehåller både 

exempel där den kvinnliga skönheten prisas och att ordet ”stilfullt” används. I den tidigare forskningen 

går det att läsa att de sexualiserande kommentarerna till kvinnliga idrottare är vanligare för sporter som 

gymnastik, simning och simhopp. Individuella utseendemässigt tillfredställande sporter där kvinnor blir 

sexuellt objektiverade för att tillfredsställa mäns erotiska önskningar.94 I denna undersökning finns det 

exempel där sexualiserande kommentarer till kvinnliga idrottare inom gymnastik, simning och simhopp 

kan läsas, men att dessa kommentarer enbart skulle vara riktade till kvinnliga idrottare i dessa sporter är 

inget mönster som jag kan se då jag analyserat materialet för 1948. Att gymnastik och simhopp, i den 

tidigare forskningen, nämns som grenar där det ofta förekom sexualiserande av kvinnliga idrottare kan 

ha att göra med att dessa grenar i grunden går ut på hur vackert något utförs. Då ett referat ska beskriva 

hur vackert utförandet var, kan det ligga nära till hands att också beskriva den vackra idrottaren. Att 

simning nämns som en sport där kvinnor blivit sexuellt objektiverade för att tillfredsställa männens 

erotiska önskningar kan ha en koppling till att simkläder ses som mer ”avklädda” än kläder till andra 

sporter. I simkläder är en idrottare mer ”naken” än i andra idrottskläder och mer av kroppen och dess 

form ”blottas” för betraktande ögon.   

 

Något som beskrivningarna om kvinnorna har gemensamt med de för herrarna är att det vid flera 

tillfällen är särskilt beskrivet att idrottaren har blond hårfärg eller härstammar från Norden. När det i 

sammanfattningsavsnittet står om invigningen beskrivs fackelbäraren John Mark som ”…den blonde 

bildsköne cambridge-studenten…95 och i avsnittet om friidrott beskrivs diskuskastaren Majken Åberg 

som den ”Nordiskt blonda slungbollsuveränen…”.96    

                                                 
92 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.115.  
93 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.183.  
94 Duncan & Messner 1998, s.182. 
95 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.62. 
96 Pettersson & Stolpe reds., 1948, s.141.  
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Olympiaboken 1968, Mexico City 

I Olympiaboken 1968 är kommentarer till idrottarnas utseende mycket mer ovanligt att läsa än i 

Olympiaboken 1948, både för manliga och kvinnliga idrottare. Enligt Lindkvists studie minskade antalet 

sexualiserande artiklar för kvinnoidrottare från 13 procent år 1960 till 4 procent år 1970.97 Liksom i 

Lindkvist studie kan jag se att antalet sexualiserande kommentarer minskat kraftigt under loppet av 20 

år. Av de sexualiserande kommentarer som rör manliga idrottare som går att läsa är i stort sett alla 

beskrivningar, liksom 1948, storlek på axlar, längd och det som ses som typiskt ”manligt”. I avsnittet 

om brottningen kan jag läsa referat till brottningsmatcher och beskrivningar av brottarna. Avsnittet är i 

sin tur uppdelat efter de olika viktklasserna som det var tävlingar. På sidan som handlar om tävlingarna i 

tungvikt börjar texten med att beskriva den ”Ungerske kolossen, 29-årige Istvan Kozma (198 cm, 140 

kg)…”98. I gymnastikavsnittet kan jag läsa beskrivningar om japanen Akinori Nakayama som den 

största stjärnan då han under spelen vunnit fyra guld, ett silver och ett brons. Förutom att han målas upp 

som den största stjärnan beskrivs han också som ”Kortväxt, snitsig och säker…”99, men också att han är 

”…ett utomordentligt bevis på Japans gymnastikbredd och folkslagets idealistiska växt för just 

gymnastik.”100 Det sistnämnda citatet skulle lika gärna kunna stå under etnicitet då den innehåller en 

stereotyp för japaner.  

 

Av de kommentarer som är sexualiserande för de kvinnliga idrottarna kunde en stor andel av dessa läsas 

på en enda sida, till skillnad från 1948 där det var mer utspritt bland avsnitten. I olympiaboken för 

spelen i Mexico City stod det om kvinnornas gymnastik på en egen sida. Den enda sidan som handlar 

om kvinnornas gymnastik bestod till stor del av tre fotografier och bildtexter till dessa. Texten på sidan 

börjar med att det står om ”Tjeckoslovakiens 25-åriga blonda gymnastikbombnedslag, Vera 

Caslavska…”101 och till en av bilderna föreställande en prispall för lagtävlingen går det att läsa ”T.v. 

prispallen i Mexico med ett vimmel av välväxta medaljörer.”102 Till en annan av bilderna på sidan där en 

idrottare gör ett lantmätarhopp på en bom står det att ”Karin Janz är en ung östtyska, som visade 

utomordentliga anlag.”103 I Tolvheds undersökning från 2008 skriver hon om att de mer ”estetiska” 

idrotterna uppfattas som förenliga med kvinnliga normer. En av dessa sporter som hon nämner är just 

                                                 
97 Lindkvist 2009, s.11. 
98 Pettersson, Sven-Ulf. & Ström, Åke (red.) (1969). Olympiaboken 1968. Stockholm: Åhlén & Åkerlunds tryckerier, s.123.    
99 Pettersson & Ström reds., 1969, s.177.     
100 Pettersson & Ström reds., 1969, s.177. 
101 Pettersson & Ström reds., 1969, s.178. 
102 Pettersson & Ström reds., 1969, s.178. 
103 Pettersson & Ström reds., 1969, s.178. 
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gymnastik.104 Sidan som handlar om den kvinnliga gymnastiken överensstämmer med det hon skriver 

om att gymnasterna synliggör skönheten i aktiviteten och den tilltalande kvinnokroppen.105   

 

Olympiaboken 2012, London 

I Olympiaboken 2012 är antalet kommentarer om idrottarnas utseende få. I jämförelse med 1968 har det 

inte skett någon större förändring i antalet sexualiserande kommentarer. I upplagan för 2012 är större 

delen av kommentarerna om utseende riktade till de manliga idrottarna. Liksom i 1948 och 1968 års 

olympiaböcker är dessa i stort sett bara beskrivningar av storlek på axlar, längd och det som ses som 

typiskt ”manligt”. Som exempel går det i avsnittet som sammanfattar spelen att läsa om ”…den 

kraftfulle dalmasen Lassi Karonen…”106 som tävlar för Sverige i rodd, eller om ”…vår 120-kg bjässe 

Johan Eurén…”107 i brottningen. I avsnittet som handlar om brottningen kan jag se ett fotografi på två 

aktiva brottare från en semifinal i viktklassen 84 kg. I texten till bilden beskrivs den ena av brottarna 

som ”…den skäggige georgiern Vladimer Gegesjidze.”108 I texten till fotografiet uppmärksammas något 

så typiskt manligt som skägg och istället för att skilja på brottarna på bilden genom till exempel färgerna 

på brottardräkterna så skiljs de genom att peka på att en av dem är skäggig. Det som är intressant med 

2012 års upplaga är att det i stort sett inte finns några sexualiserande kommentarer riktade mot kvinnliga 

idrottare. I de avsnitt som analyserats hittade jag bara tre klara exempel, och dessa kommentarer hittades 

enbart i avsnittet om gymnastiken. Då det skrivs om grenen mångkamp inom gymnastiken och 

tävlingarna för damerna kan jag läsa om ”…klassiskt eleganta Viktorija Komova…”109 och att ”…hon 

riktigt flyter fram och tillbaka och hennes hållning är fulländad.”110 Citatet ”Men Kanajeva är långt ifrån 

en renodlad träningsprodukt - hon bjuder på artisteri, passion och skönhet…”111 kan också läsas i 

avsnittet om gymnastiken då det står om ryskan Jevgenija Kanajeva som överlägset vann de individuella 

tävlingarna i rytmisk sportgymnastik. Även om det är få sexualiseringar av kvinnliga idrottare till OS 

2012 är det intressant att det som faktiskt står går att läsa om gymnaster. Det överensstämmer med det 

Tolvhed skriver om att gymnastik är en sport som i historien setts som mer ”kvinnlig” sport och att 

                                                 
104 Tolvhed 2008, s.159. 
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utförandet förknippas med skönhet och ”spänst och grace”112. Att de sexualiserande kommentarerna är 

på just gymnastiken kan vara ett arv från tidigare sportjournalistik.  

 

Förutom dessa tre exempel hittade jag också några kommentarer om kvinnliga idrottare som inte är 

riktade mot utseendet utan mer hur utförandet ser ut. Dessa gällde i stort sett alla för simningen. Det går 

bland annat att läsa att en simhoppare hoppade sina hopp ”…med stor elegans och säkerhet.”113 och till 

ett par i konstsim står det att ”Deras program präglades av utsökt elegans och med en teknisk 

fulländning…”.114 Att de sexualiserande kommentarerna för kvinnliga idrottare minskat kan ha att göra 

med att idrottande kvinnor de senaste decennierna blivit mer, om än inte helt, accepterade. Samtidigt har 

bevakningen av de kvinnliga stjärnorna blivit mer lik den för de manliga, och att alla idrottare tas på 

samma allvar.115    

 

Framställning av ickeeuropeiska idrottare (etnicitet) 

Olympiaboken 1948, London 

Tidigt i analysen av Olympiaboken 1948 gick det att notera att det användes ord i framställningarna om 

icke europeiska idrottare som idag skulle ses som opassande eller rent rasistiska. Bland annat kan jag i 

avsnittet som sammanfattar spelen dag för dag läsa ett stycke om inmarschen av ländernas OS-trupper 

på Wembley stadium. Här kan jag läsa om ”…jamaicanegrerna Herb. McKenley och Arthur Wint…”.116 

I början av avsnittet som handlar om friidrotten kan jag i ett stycke där det skrivs om löpgrenarna i 

spelen läsa ”Ja, flera negrer pockar på plats bland de främsta.”117 i materialet för 1948. I avsnittet som 

handlar om tävlingarna och grenarna inom friidrotten kan jag se att det i förhållande till andra avsnitt 

innehåller flera till antalet ord som idag skulle ses som opassande eller rent rasistiska. Bland annat kan 

jag till referat om 200 meter för herrar läsa ”Åter fyra negrer mot två vita.”118, och i referat till 400 meter 

”…de båda högresta negrerna från Jamaika…”.119     
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Wallin skriver i boken Sporten i spalterna om att vissa ords laddning var annorlunda förr i tiden.120 

Ordet ”neger” som idag kan sägas ha hög laddning och väcker anstöt vid användandet, var ett relativt 

vanligt ord som användes 1948 för att beskriva mörkhyade personer.   

 

Något som noteras är hur artikelförfattarna beskriver idrottare från vissa länder eller världsdelar. I en 

beskrivning av turkiska manliga brottare går att läsa i ett stycke från sammanfattningsdelen av spelen 

med en rubrik som lyder ”Turkisk skräckafton”.121 I stycket går det bland annat att läsa att ”Hela 

guldkvartetten stod i kväll efter slaget inne i sitt omklädningsrum och slevade i sig kilovis med blodigt 

kött och råa ägg (knappt att de gav sig tid att knäcka skalen). Man fick intryck av utfodring i en 

zoologisk trädgård.”122 I avsnittet om brottningen fortsatte beskrivningarna om de turkiska herrarna som 

att de var stora och övermänskliga. Det står bland annat ”Att vi i bantam till welter inte skulle ha mycket 

att hämta mot den övermänskliga turkkvartetten Akar, Bilge, Atak och Dogu…”123 och att ”Den 

övermänsklige turken rasade också fram som en stridsvagn och mejade ner motståndarna utan 

förskoning.”124  

 

I avsnittet om boxningen finns också stycken som beskriver icke europeiska idrottare. Till en stor bild 

kan jag läsa ”Den olympiska boxningen försiggick i simmarnas Wembley Pool med ringen uppbyggd på 

en ö mitt i den vattenfyllda bassängen. Praktiskt med litet svalka för hetlevrade sydlänningar.”125 I slutet 

av avsnittet om boxningen står ett stycke med rubriken ”Sydländsk sportmannaanda”126. Till stycket 

finns också en bild på när en boxare från Uruguay, hans supportrar och tränare är framme vid 

domarbordet efter att han blivit bortdömd. I texten till står det bland annat ”Bilden ovan ger en glimt av 

lättrördhet, som torde vara otänkbar på våra breddgrader.”127 Även i början av avsnittet om fäktningen 

kan jag i ett sammanfattande stycke om tävlingarna läsa att ”Sydamerikaner och andra långväga fäktare 

hade nog med temperament så det räckte…”.128 Wallin skriver att huvudskälet till fördomarna som 

skrevs var okunnighet.129 I jämförelse med 1948 är vår värld idag mindre och mer lättillgänglig. Med 

bland annat internet och bättre resmöjligheter får vi idag lättare kunskap om andra kulturer i världen, 
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något som var mer begränsat år 1948. Vid okunnighet frodas fördomar och en fördom som kan ses i 

denna undersökning är den om temperament hos idrottare från andra länder. Eva Queckfeldt, som 

undersökt nio olympiska spel med tidningar som källmaterial, skriver i Attraktiva blondiner, stadiga 

bitar och mödrar till två barn om att det förekommer reflektioner över utlänningars humör. 

Beskrivningar om omedvetna, underliga och ibland våldsamma beteenden.130 Dessa överensstämmer 

med beskrivningar i materialet för OS i London 1948.   

Fördomar och rasistiska ord i framställningen av kvinnliga idrottare var 1948 nästan helt obefintliga och 

det som kunde läsas var i stort sett bara riktat mot manliga idrottare.  

 

Olympiaboken 1968, Mexico City 

Det brukas sägas att politiken ska stanna utanför idrotten och att de inte hör ihop. Men i analysen av det 

olympiska spelen i Mexico City och boken Olympiaboken 1968 går det på flera ställen att läsa om när 

politiska åsikter vädrats. En protest som gjordes och som det står om flera gånger i materialet är Black 

Power-protesten som skedde på prisutdelningen efter 200 meter. I avsnittet där spelet sammanfattas kan 

jag i en artikel dels läsa om hur Tommie Smith och John Carlos utförde en protest på prispallen, dels om 

de överläggningar som gjordes då de skulle få bestraffningar för det de gjort. Protesten gjordes för att 

uppmärksamma rasförtrycket i deras hemland USA. Till artikeln är det en stor bild på en av olympiska 

historiens mest uppmärksammaste händelse, Black Power-protesten.131 Senare i boken, i avsnittet om 

friidrotten, går det till ett fotografi att läsa ”Efter sin Black Power-protest på prispallen måste Smith och 

Carlos efter påtryckningar från IOK lämna gemenskapen i OS-byn men blev i stället begärliga 

autografobjekt, som nedan Carlos.”132 Att rasförtrycket år 1968 och tidigare var högt i jämförelse med 

vad det är idag går att se i denna undersökning. Men tendenser från tidigare rasförtryck finns fortfarande 

kvar och så sent som förra året gjordes en liknande protest av quarterbacken Colin Kaepernick, som 

spelar i den manliga högsta ligan i amerikansk fotboll (NFL). Han satt på knä till nationalsången för att 

markera förtrycket mot afroamerikaner och andra minoriteter i USA.133 Händelsen fick stor 

uppmärksamhet i medierna.  
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I likhet med analysen av det olympiska spelet 1948 kan jag i boken 1968 tidigt uppfatta att fördomar 

användes i framställningar av icke europeiska idrottare. Lindkvist kommer i sin studie fram till att 

antalet artiklar som innehåller kommentarer om hudfärg och ras nästan helt försvinner från spelet 

1972.134 Trots att spelen i Mexico City endast var fyra år tidigare går det inte i denna analys att säga att 

kommentarer om hudfärg och ras nästan helt har försvunnit. Att frågan om hudfärg och ras var 

kontroversiell märkte jag då jag utförde analysen. I slutet av sammanfattningsavsnittet skriver 

artikelförfattaren en artikel med rubriken ”Med animalisk lätthet”.135 Författaren skriver att om ett 

referat som ”med animalisk lätthet” skulle användas om en ljushyad så skulle det inte väcka anstöt, 

”Men samma adjektiv kring en lysande prestation av någon av kolstybbens många framstående ”svarta 

blixtar” uppfattas på idrottsfientligt håll som ett förtäckt inlägg i rasfrågan. Verkligen ett missförstånd. 

För att inte säga nonsens.”136 Resterande artikel handlar om friidrottens sista dag och här går det att läsa 

”Allt var så avslappnat, nästan en naturupplevelse. Gasellerna Keino och Wolde var underbart oberörda 

efter sina prestationer, fyra USA-negrer rusade 4x400 på i genomsnitt 44 sekunder, så självklart över all 

konkurrens.”137 I avsnittet om friidrotten och längdhoppet står det att ”…Beamon i salig yra likt ett 

naturväsen studsade och svävade tillbaka över det lyckobringande tartanet.”138 I Brassebönor, stålmän 

och svarta spöken skriver Tolvhed om att de stora idrottsliga framgångar som ”svarta” idrottare hade 

under 1900-talets första decennier kom att förklaras med hänvisning till ”naturlig förmåga”. För att de 

”vita” ändå skulle vara överlägsen det ”svarta” så ställdes den ”naturliga” förmågan mot den 

intellektuella förmågan.139   

 

Avsnittet där det står om spelens friidrott är den där det tvivelöst står flest fördomar om icke européer, 

men framförallt om mörkhyade människor. Avsnittet börjar med rubriken ”Svart var modefärg på 

Mexico Citys huvudarena”140, och brödtexten börjar med ”Ja, det råder ingen tvekan om att Mexico City 

1968 vad friidrotten beträffar var den svarta olympiaden. Detta inte negativt sagt utan ett konstaterande 

rent idrottsligt och en honnör för de svarta superfenomenen från USA och Afrika…”.141 Då 

undersökningen av avsnittet utfördes märkes det att det var vanligt att idrottare markerades eller 

placerades utifrån sin etnicitet. Referaten formuleras som om människor med olika etnicitet eller 
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hudfärg var av helt olika släkte. Om en friidrottare i referaten var mörkhyad, skrevs det också till i 

referatet. Ett exempel är ett referat till 100 metersfinalen där det står ”För första gången i OS-historien 

ingen enda vit på startlinjen och heller ingen riktig europé.”142 Ett annat exempel där idrottare markeras 

som olika kan jag läsa på den första sidan i friidrottsavsnittet. I detta stycke, där det står om friidrotten i 

stort och som inte är inriktad på en speciell gren, kan jag läsa att ”I 22 grenar med sammanlagt 84 

medaljer, inklusive fyra för var och en av de två stafetterna (gång räknar vi inte in här), så togs 18 guld 

och totalt 40 medaljer av svarta, eller färgade om man så vill med tanke på skilda nyanser.”143 

Artikelförfattaren skriver ut hur många medaljer inom friidrotten som togs av människor med annan 

hudfärg än vit, något som aldrig skulle förekomma om artikeln skrevs idag. I den kvantitativa 

undersökningen som Lindkvist gör för att få fram antal artiklar som nämner ras eller hudfärg kommer 

han fram till att det nästan aldrig förekom i artiklar för damidrottare.144 Likt det Lindkvist kom fram till 

kan jag i min undersökning se att det knappt finns kommentarer om kvinnliga idrottares hudfärg eller 

etnicitet.     

 

Olympiaboken 2012, London 

En stor skillnad i Olympiaboken 2012 i jämförelse med de två tidigare åren som undersökts är att det 

knappt finns några referat med kommentarer som markerar att en idrottare har annan etnicitet eller 

hudfärg. Det gäller både när det skrivs om manliga och kvinnliga idrottare. Det skrivs inga ord eller 

kommentarer som kan tolkas som rasistiska, opassande eller som föraktande mot andra etniciteter, men 

på sidorna som handlar om friidrotten går det att läsa om hur artikelförfattaren skiljer mellan afrikan och 

icke afrikan. I referatet till 10 000 meter för herrar, som är en gren som det stod om i avsnittet om 

friidrotten, går att läsa ”För första gången sedan Alberto Covas triumf i Los Angeles 1984 gick titeln till 

en ickeafrikan (även om Farah är född och uppväxt i Somalia).”145, och till maratonloppen för herrar står 

”…det kom som alltid handla om Afrika längst fram.”146 I rubriken till maratonloppet för damer står det 

”Etiopisk seger i Afrika-dominerat lopp”.147 På sidorna om friidrotten står det om 400 meter för herrar 

att ”Alla tre medaljerna togs alltså av unga löpare från små ö-nationer i Karibien.”148 En textrad som 

ändå markerar att de främsta löparna i grenen kom från Karibien och ingen annanstans ifrån. I Lindkvist 

studie kommer han fram till att benämningar om hudfärg och ras i stort sett har försvunnit till spelet år 
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2004.149 En tendens som ligger kvar även 2012 i relation till resultatet i denna undersökning. Brookes 

skriver i Representing Sport, från 2002, att det de senaste trettio åren skett stora skillnader i hur media 

skriver när det gäller respekten för idrottare från olika delar av världen.150 Det kan också ses i resultatet 

av denna undersökning.       

 

Nedvärderande beteckningar (infantilisering) 

Olympiaboken 1948, London 

När jag analyserade materialet sökte jag efter specifika ord som används i referaten till idrottarna. Orden 

som letades efter var pojke, kille, grabb för de manliga idrottarna, och flicka, tjej och tös för de 

kvinnliga idrottarna. Redan tidigt i analysen går det att utläsa att infantilisering i form av dessa ord 

ytterst sällan användes i referaten till de manliga idrottarna. Av de specifika orden som jag letade efter 

för de manliga idrottarna var det endast ordet ”pojke” som vid ett fåtal referat dök upp. Då materialet 

undersöktes gick det även att se andra ord som är synonymer till de ord som jag letade efter. Ord som 

förekom men inte så ofta är orden ”gosse” och ”krabat”. Av de få referaten om de manliga idrottarna 

som innehöll infantilisering kunde jag inte läsa ut något speciellt mönster. Orden kunde dyka upp då det 

skrivs om en ung idrottare som exempel i ett referat till tiokampen i friidrottsavsnittet där det går att läsa 

”Det var den blott 17-årige amerikanske skolpojken Bob Mathias, som inte bekymrades nämnvärt av sin 

ungdom och bristande rutin i vissa grenar.”151. Men det gick också att läsa exempel då äldre svenska 

idrottare framställdes. I sammanfattningsavsnittet kan jag läsa om när fotografer står och fotar de 

svenska brottarna i omklädningsrummet då de tillsammans lyckats tagit fem guld, men jag kan också 

läsa om att det ”I ett hörn står en liten övergiven krabat, Olle Anderberg, vår i förväg säkraste segrare, ja 

trots silvermedaljen denna turneringens kanske bästa brottare. Han tittar under luggen bort mot 

guldkvintetten, sväljer djupt och så går han raskt ut ur rummet.”152 Trots att denne manliga svenska 

idrottare tagit silver så används ordet ”krabat” i beskrivningen. Troligtvis för att stärka att resultatet ändå 

var en besvikelse.            

 

Lika tidigt i analysen som jag kan utläsa att det användes få nedvärderande ord för herrar kan jag hitta 

fler exempel på infantilisering av de kvinnliga idrottarna då de refererades. Med tanke på att kvinnorna 

endast deltog i fem av de åtta sporter som analyserades, och av den orsaken inte heller har lika mycket 
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plats i materialet som männen, är det ändå en betydande skillnad i hur ofta infantilisering av kvinnliga 

idrottare syns i referaten. Denna skillnad är något som Lindkvist också kan se i sin undersökning. Han 

skriver att infantiliseringen av damer genomgående varit mycket vanligare, men att skillnaderna minskar 

mer och mer (desto närmare nutiden).153 Han skriver också om att 1948 var ett av de år i 

undersökningen där antalet artiklar med infantiliseringar toppnoterades, och att det kan vara en reaktion 

på att antalet kvinnliga idrottare ökade under perioden.154 Det var på sidorna som handlade om 

kvinnornas friidrott, simning och gymnastik där orden som flicka, tjej och tös kunde läsas. Av avsnitten 

till sporterna friidrott, simning och gymnastik var det avsnittet om simningen som stack ut mest vad det 

gällde mängden av infantiliserande ord. I simningsavsnittet var det ordet ”flicka” som kunde läsas klart 

flest gånger. Redan i andra meningen i stycket om 100 meter frisim, som i sin tur också är det första 

avsnittet om damernas simning, står det att ”Aldrig förr har vi haft två flickor med i en olympisk 

final.”155 Till 400 meter frisim kan det istället läsas om att ”Storfavoriten och guldflickan från 100 m, 

Grete Andersen, Danmark blev utslagen.”156 Även om ordet ”flicka” var det som användes mest i de 

infantiliserande kommentarerna så fanns det vissa referat där ett annat ord användes. I avsnittet om 

simningen kan jag i ett referat till finalen i 4x100 meter för damer läsa att Sveriges andra simmare, 

Elisabeth Ahlström, beskrivs som den ”…energiske Linköpingstösen…”.157 En tanke till varför 

infantiliserande ord används kan också ha med ålder att göra. Orden kan eventuellt förekomma oftare då 

det är unga idrottare som refereras.  

 

Olympiaboken 1968, Mexico City 

I likhet med materialet 1948 går det att i 1968 års upplaga av olympiaboken se att infantilisering av 

idrottare i referaten nästan uteslutande sker då det skrivs om de kvinnliga idrottarna. Av de sidor som i 

urvalet undersökts fann jag endast två referat som innehöll infantilisering riktat mot manliga idrottare. I 

det avsnitt där hela OS 1968 sammanfattas går det till ett referat för 10 000-metersloppet att läsa om 

”…en pojke från trakten, d.v.s. mexikan.”158 I samma avsnitt går det också att läsa ”I vår olympiska 

paradgren har vi aldrig skickat ut tillnärmelsevis så genomtänkt trimmade gossar.”159 då det skrivs om 

den moderna femkampen. Precis som i materialet för 1948 går det att läsa flest exempel på 

infantiliseringar i referat på sidorna som handlar om simningen, och framför allt i det avsnittet där det 
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står om damernas simning. Det vanligaste ordet av de jag sökte var ”flicka” och i något referat användes 

”tös”. I en text till en bild på simmare går det att läsa ”Glada USA-flickor på prispallen efter 100-

metersfinalen.”160 Det går också i stycket till bröstsimmet att läsa om ”…Sovjets guldtös från 1964 på 

200 m, Galina Prozumentjikova…”.161 Dessa meningar kan ses som bra exempel som kan representera 

stora delar av de infantiliseringar som kan läsas på de sidorna som undersökts. I boken Grace & Glory 

skriver Jane Leder om att i samband med att feminismen växte efter världskrigen, blev det mer 

acceptabelt för kvinnor att idrotta. Mellan de olympiska spelen 1948 och 1972 växte idrotten för kvinnor 

mycket, och flera grenar lades till i det olympiska programmet för kvinnor.162 Lindkvist skriver om de 

två toppnoteringar han får fram för artiklar innehållande infantilisering av damer, 1948 och 1960, kan 

vara en följd av det ökande antalet idrottande damer.163 Denna reaktion kan dels vara en anledning till 

att infantiliseringen av kvinnliga idrottare går att läsa i materialet till 1948 och 1968, dels i allra högsta 

grad lever kvar i materialet för 2012.   

 

Olympiaboken 2012, London 

I materialet till det olympiska spelet i London 2012 var infantiliseringen av idrottare i referaten, i likhet 

med 1948 och 1968, i stort sett enbart riktade mot kvinnor. Lindkvist konstaterar till den sista noteringen 

som gjordes i hans undersökning (2004), att infantiliseringen var tre gånger så vanlig om kvinnliga 

idrottare gentemot manliga idrottare.164 Det kan jämföras med denna studie och resultatet för 2012 som 

pekar på att infantiliseringen nästan enbart är riktad till kvinnliga idrottare. Av orden pojke, kille och 

grabb går det endast att läsa ”De breda pojkarna är toppduon i +105 kg.”165 till en tyngdlyftningsbild, 

och när det skrivs om ett tidigare svenskt herrlandslag i handboll som kallades ”Bengan Boys”166. 

Bengan Boy kan snarare ses som ett slanguttryck än en infantilisering. I övrigt var infantiliseringen bara 

riktad mot kvinnliga idrottare. Orden flicka, tjej och tös kunde läsas framförallt i tre olika avsnitt i boken 

nämligen avsnittet som sammanfattar hela OS dag för dag, friidrotten och simningen. I det 

sammanfattande avsnittet går det bland annat att till referat om handbollen att läsa ”Inledningsvis 

hängde våra tjejer skapligt med…”167, och senare i det sammanfattande avsnittet kan jag läsa om ”…de 

två roddtjejerna Helen Glover/Heather Stanning…”168 som tog Storbritannien första guld i spelen. 
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Ytterligare senare i det sammanfattande avsnittet kan jag läsa om författarens upplevelser om en match i 

taekwondo som han hade sett. I referatet till matchen beskrivs den svenska deltagaren Elin Johansson 

som ”…Västerbotten-tjejen…”.169 Av de infantiliseringar som kan läsas innehåller alla ordet tjej. 

Detsamma gällde avsnittet för friidrotten där det går att läsa att en löpare på 800 meter ”…passerades av 

tre tjejer.”170, eller att ”Fyra tjejer klarade två meter…”171 då det skrevs om höjdhoppstävlingarna. I 

avsnittet om simningen byttes ordet tjej istället helt ut mot ordet flicka, med infantiliseringar som 

”…Hollands och USA:s slutflickor…”172 och ”…Australiens silverflicka, Brittany Broben, 16 år…”.173 

Att det i dessa tre avsnitt antingen enbart används ordet tjej eller flicka kan ha att göra med att det är 

olika personer som skriver de olika delarna, något som tagits upp i kritiken till källmaterialet. Men det 

skulle också kunna bero på att det på senare tid är vanligare att ordet flicka används för kvinnliga 

idrottare inom sim-grenarna i jämförelse med andra sporter.          

 

Sammanfattande diskussion 

 

I en överblick av de tre undersökta olympiaderna går det att se att sexualisering av idrottare år 1948 var 

vanligt. Då de manliga idrottarna beskrevs i kommentarerna var det oftast i form av storlek på axlar, 

längd, typiskt manliga kännetecken eller kännetecken på annan etnicitet. Och när kvinnliga idrottare 

beskrevs var det i form av kvinnlighet eller hur vackra de var. 1968 och 2012 var sexualiserande av 

idrottare mer ovanligt att läsa, men av det som gick att läsa var beskrivningarna om de manliga 

idrottarna fortfarande mest inriktade på storlek på axlar, längd och typiskt manliga kännetecken. Av de 

sexualiserande kommentarerna riktade mot kvinnliga idrottare var det 1968 och 2012 i stort sett bara 

riktade till idrottare inom gymnastiken, till skillnad mot 1948 då de var mer utspridda över fler avsnitt. 

 

I materialet för olympiaderna 1948 och 1968 går det att notera att idag opassande och rent rasistiska 

kommentarer riktade till icke europeiska idrottare förekommer, men också att det var en naturlig del av 

hur dåtidens journalister skrev. Att kampen mot rasism och fördomar kommit långt år 2012 märks då det 

knappt finns något som kan tolkas som anstötande i materialet till 2012. Vid analysen av boken för 

                                                 
169 Lindberg, Carlin & Henriksson reds., 2012, s.67.   
170 Lindberg, Carlin & Henriksson reds., 2012, s.189. 
171 Lindberg, Carlin & Henriksson reds., 2012, s.194. 
172 Lindberg, Carlin & Henriksson reds., 2012, s.293. 
173 Lindberg, Carlin & Henriksson reds., 2012, s.297. 
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spelen 1968 var det intressant att läsa hur sydländska manliga idrottare framför allt inom boxningen 

beskrevs som hetlevrade, och att det var något som tordes vara helt otänkbart på våra breddgrader.  

Tidigt i undersökningen av materialet till OS 1948 gick det att utläsa att infantilisering ytterst sällan var 

riktad mot manliga idrottare och att det var en betydande skillnad gentemot kvinnliga idrottare som 

infantiliserades mer. I likhet med 1948 var infantiliseringen 1968 och 2012 i stort sett bara riktat mot de 

kvinnliga idrottarna. Något alla de tre undersökta åren hade gemensamt var att större delen av de 

infantiliserande referaten var riktade till kvinnliga idrottare inom kategorin simning.  

 

Denna undersökning gjordes på olympiaböcker, ett källmaterial som jag inte kunde se att någon tidigare 

forskning på området hade använt sig av. Även om den tidigare forskningen använde sig av andra 

medier som källmaterial så slår det mig hur mycket resultatet i denna undersökning kan kopplas till vad 

andra undersökningar kommit fram till. Det slog mig att även om mitt källmaterial på sätt och vis var 

unikt på området så kunde jag se en hel del mönster mellan resultatet i min undersökning och med andra 

tidigare undersökningar. Bland annat kunde jag se en koppling mellan vilka sporter kvinnor tidigt i 

idrottshistorien tävlade i och att vissa sporter sågs som mer ”estetiska” och därför mer förenliga med 

kvinnliga normer. Jag kunde också se att laddningen för vissa ord och meningar kan ändras med tiden. 

Ett ord som inte var förknippat med att förminska en annan person förr kan idag ses som stötande och 

olämpligt. Jag kunde med hjälp av andra undersökningar koppla och se ett mönster av att ”svarta” 

idrottares prestationer i medierna målades upp som något naturligt. 

 

I stort är resultatet av denna undersökning i linje med vad den tidigare forskningen visar. Men en 

betydande avvikelse kan jag se angående kommentarer om hudfärg och ras. Lindkvist kommer i sin 

studie fram till att antalet artiklar som innehåller kommentarer om hudfärg och ras nästan helt försvinner 

från spelet 1972.174 Även om spelen i Mexico City endast var fyra år tidigare kan jag inte efter att ha 

analyserat spelen 1968 se tendenser till att kommentarer om hudfärg och ras nästan helt har försvunnit. 

Snarare att frågan om hudfärg och ras år 1968 var kontroversiell.  

 

Av den tidigare forskningen som presenteras i denna uppsats kan jag se flera kopplingar till den 

omfattande studien Bland idrottare och idrottningar som Jonas Lindkvist gjort på tio olympiska 

sommarspel. Det min undersökning har gemensamt med Lindkvists är att båda behandlar de teoretiska 
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begreppen infantilisering, sexualisering och etnicitet. Det som däremot skiljer sig är att Lindkvists studie 

är kvantitativ och räknar antalet artiklar, medan jag i min undersökning använder de teoretiska 

begreppen för att analysera innehållet för att finna eventuella mönster i hur olika idrottare framställs.   

 

Av de tre olika teoretiska begreppen som undersökningen bygger på är det intressant att se de olika 

vägar de tagit i idrottshistorien, med start 1948, mellanlandning 1968 och fram till i stort sett nutid 2012. 

Det är intressant att se förändringarna i framställningen av idrottare över tid, kön och etnicitet, men 

också i hur framställningarna formuleras och var de syns. Att idrott för kvinnor i historien varit 

ifrågasatt är något som kan förstås i början av det specifika avsnittet för damernas friidrott i 

Olympiaboken 1948.  

Den kvinnliga fria idrotten har ofta kritiserats. Det har sagts att damer och friidrott inte hör 

ihop, att deras idrott inte skall blandas ihop med männens vid OS och EM, det har påståtts 

att de tynger programmet, att ingen vill se dem, att det inte är kvinnligt o.s.v. i all 

oändlighet. Som svar har den endast blivit starkare och starkare och i London debuterade 

exempelvis tre grenar, 200 m, längdhopp och kulstötning, på det olympiska programmet. 

Än flera lär det bli i Helsingfors 1952. Damidrottens belackare torde få börja tänka på 

reträtten.175  

   

Undersökningen har väckt mitt intresse för ytterligare undersökningar. Genom ett urval av fler 

olympiska spel skulle jag kunna få en klarare bild av hur framställningar av idrottare har förändrats över 

tid.   
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