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Den 26 oktober 2018 disputerade 
Emma Severinsson i historia vid 
Lunds universitet på avhandlingen 
Moderna kvinnor: Modernitet, femini-
nitet och svenskhet i svensk veckopress 
1921–1933. Ett av kapitlen heter ”Mo-
derna sportkvinnor”, och med Emma 
Severinssons benägna tillstånd kan 
idrottsforum.org publicera detta kapitel 
oavkortat. För att placera in kapitlet i 
sitt akademiska sammanhang återger vi 
här avhandlingens abstract:
 De moderna kvinnorna med korta 
kjolar och ännu kortare hår som jazzade 
sig igenom 1920-talets nöjesliv är en 
bild som reproduceras i populärkultu-
ren än idag. Men de moderna kvinnorna 
sågs i sin samtid inte endast som nöj-
eslystna kommersiella produkter, utan 
användes som en arena för att disku-
tera frågor om nationalitet, rasbiologi, 
genus, kropp och det moderna samhäl-
lets utmaningar. De moderna kvinnorna 
ifrågasatte nämligen traditionella genus-
strukturer, genom att idrotta, köra bilar, 
ställa nya krav på äktenskapet eller helt 
enkelt välja bort giftermål till förmån 
för ett självförsörjande singelliv. Samti-
digt politiserades och granskades deras 
kroppar, korta kjolar och livsstil. 

 Under 1920-talets första år i Sve-
rige hade kvinnor uppnått rösträtt och 
juridisk likställighet i äktenskapet och 
nya lagar gav dem större utrymme på 
arbetsmarknaden. Hur skulle ett mo-
dernt framtida samhälle se ut där kvin-
nor uppförde sig, såg ut som, och ställde 
samma krav på frihet som män? Det är 
hur denna fråga debatterades i vecko-
pressen som undersöks i denna bok. De 
moderna kvinnorna var ett globalt feno-
men under 1920- och 1930-talen, men 
tog sig olika uttryck i olika länder. I 
den svenska debatten framhölls Sverige 
som ett jämställdhetens förlovade land, 
på samma gång som det ansågs viktigt 
att sätta gränser för femininiteten och 
moderniteten för att värna om och be-
vara svenskheten. Det är tongångar som 
känns igen än idag, när nationalistiska 
vindar, som vill begränsa kvinnors ut-
rymme, sveper över Sverige.

emma severinsson disputerade nyli-
gen i historia vid Lunds universitet med 
avhandlingen Moderna kvinnor. Hon är 
lärare och forskare i modevetenskap. 
Just nu håller hon på med ett projekt om 
mode, demokratisering och den svenska 
modepressens framväxt.
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I ett avseende har kvinnan redan visat sig vara mannen överlägsen – i att göra 
långa promenader. De flesta män skulle bli dödströtta om de tvingades göra 
en ”shopping”- tur på ett par timmar, belastade med otaliga paket. Men vilken 
kvinna tål ej en sådan ansträngning utan att visa de ringaste tecken på trött-
het? Detta visar att kvinnan har en betydligt större uthållighet än mannen.[…] 
Någon direkt muskelstyrka har genomsnittskvinnan inte. Men det oaktat kan 
hon många gånger mäta sig med mannen i rena kraftprov.1

Rollen som konsumenter möjliggjorde delaktighet för kvinnor i det offent-
liga livet och det moderna samhället under mellankrigstiden.2 Shopping an-
vändes i citatet ovan för att motivera en aspekt av de moderna kvinnornas 
aktiviteter, sportandet. Shoppingen, som var förknippad med skapandet av 
femininitet och sågs som en aktivitet för moderna kvinnor, fick fungera som 
en markör för kvinnors fysiska styrka och uthållighet. Kvinnors intresse för 
idrott var under perioden utsatt för kritik och denna form av motivering av 
kvinnors förmåga och kroppsliga förutsättningar var inte ovanlig i Charme. 
 Omvandlingen av Sverige från jordbruksland till industriland vid sekel-
skiftet, urbanisering, sekularisering, nya klasstrukturer samt synen på na-
turvetenskapen som den nya världens förlösare var aspekter av ett gigan-
tiskt moderniseringsprojekt.3 I denna vision blev ett friskt och starkt folk av 
största vikt. Karin Johannisson menar att intresset för folkhälsa och hygien 
utvecklades till en besatthet.4 Såväl idrottskulturen som i den så kallade 
kroppskulturen växte sig starkare vid denna tid. Under 1920-talet började 
kvinnor att sporta i allt större utsträckning och kvinnoidrotten blev också 
mer organiserad i västvärlden.5 Sveriges idrottsrörelse har sin grund i Ling-
gymnastiken och har också inspirerats av tävlingsidrott från andra länder.6 
Det stora genombrottet för damidrotten kom med Andra Internationella 
Kvinnliga Idrottspelen som hölls i Göteborg 1926 och fick många kritiker 
att ändra uppfattning om kvinnligt sportande.7 
 Växande reallöner och införandet av åtta timmars arbetsdag 1919 gav 
människor mer tid att disponera för fritidsaktiviteter vilket ökade möjlig-

1 ”Vad de sportande damerna lärt oss”, Charme nr 12 1925, s. 25.  
2 Husz, 2004, s. 120. 
3 Karin Johannisson, ”Folkhälsa. Det svenska projektet från 1900 till 2.a världskriget” i 

Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, Uppsala, 1991, s. 145.
4 Johannisson, 1991, s. 144–145. 
5 Helena Tolvhed, ”Damolympiaden i Göteborg 1926 och det olympiska spelet 

kring kvinnlig friidrott” i Idrott, Historia & samhälle. Svenska idrottshistoriska 
föreningens årsskrift 2008, Linköping, 2008, s. 94.

6 Eva Olofsson, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvin-
norna under 1900-talet, Umeå, 1989, s. 82. 

7 Claes Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, Malmö, 1983, s. 7. 
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heterna att idrotta.8 Gymnastiken fick genomslag i de bredare folklagren 
och den nya kroppskulturen knuten till bilden av den naturliga, ”befriade” 
kroppen började vinna insteg i folks medvetande.9 Veckotidningarna var 
betydande som spridare av den nya alternativa folkhälsorörelsen.10 Medie-
forskarna Marie Hardin och Julie E. Dodd visar att kvinnlig idrott förbisetts 
i medier både i nutid och i ett historiskt perspektiv. De framhåller att det 
är vanligare med en artikel om en man som förlorat än en om en kvinna 
som vunnit.11 Detta förhållande gäller dock inte för Charme där artiklar om 
sportande män var få och främst förekom i bilagan ”Herrvärlden” som in-
fördes 1925 och riktade sig till en manlig läsekrets. 
 Charme spelade också en roll för kvinnlig sport när tidskriften arrang-
erade en motorbåtstävling år 1928.12 Tävlingen upprepades 1929.13 Ett tyd-
ligt uppvärderande av kvinnosport är synligt och kvinnan sägs vara ”mer 
metodisk än mannen. Har hon gått in för en sak, gör hon det med verklig 
koncentration”.14 Också inför olympiaden i Los Angeles, 1932, utlovade 
Charme att vara till hjälp för de kvinnliga simmerskorna ”med all den kraft 
och verkan en tidningspropaganda kan ha”.15 Samtidigt passade tidskriften 
på att uppmana alla sina läsarinnor som simmade att delta i uttagningen till 
olympiaden som skedde runtom i Sverige. Charme rapporterade också, i en-
lighet med sin profil som ”den moderna tidens spegel”, ständigt om nymo-
digheter inom sport, såväl vad gällde sportmode som kvinnors insteg inom 
olika idrotter. Även Svensk Damtidning var aktiv när det gällde att stödja 
kvinnligt idrottande, till exempel genom att anordna egna tävlingar i gång 
och skidåkning.16

 Under 1920-talet grundades två föreningar för kvinnlig idrott i Sverige, 
Sveriges kvinnliga idrottsförbund och Svenska kvinnors centralförbund för 
fysisk kultur, emellertid motarbetades de starkt, inte minst av Riksidrotts-
förbundet. Slutligen inordnades också kvinnoförbunden och blev en del av 

8 Inger Hultgren, Pionjärer och miljonärer – svensk damidrotts första hundra år, Visby, 
2008, s. 9. 

9 Johannisson, 1991, s. 185–186. 
10 Johannisson, 1991, s. 187.
11 Marie Hardin och Julie E. Dodd, ”Running a Different Race: The Rhetoric of ’Wom-

en´s-only’ content in Runners World” i Sport, Rhetoric and Gender. Historical Perspec-
tives and Media representations, Linda K. Fuller (red.), New York, 2006, s. 110. 

12 ”Charme inbjuder till de första kvinnliga racerbåtstävlingarna”, Charme nr 13 1928, s. 
9; ”Damernas racerlopp om Charmepokalen”, Charme 1928 nr 14, s. 5. 

13 ”Den nya spännande damsporten”, Charme nr 12 1929, s. 49. 
14 ”Damernas Racerlopp om Charmepokalen”, Charme nr 14 1928, s. 5. 
15 ”Simmarflickorna och Los Angeles”, Charme nr 11 1931, s. 6–7. 
16 ”Från damernas värld”, Svensk Damtidning nr 1 1932, s. 10; ”Gångtävlan för damer”, 

Svensk Damtidning nr 36 1932, s. 12; ”Gångtävlan för damer”, Svensk Damtidning nr 37 
1932, s. 13; ”Från start och mål”, Svensk Damtidning nr 41 1932, s. 14–15.



emma severinsson

4 idrottsforum.org 2018-12-19

Riksidrottsförbundet 1927.17 Kvinnor ingick främst i specialförbund för sim-
ning, tennis och golf, samt gymnastik, som inte var tävlingsinriktad.18 Det 
fanns motstånd mot den manliga dominansen av sportvärlden. Under Olym-
piska spelen på 1920- och 1930-talen protesterade kvinnor mot att kvinnlig 
friidrott inte tilläts i tävlingen.19 Den amerikanska historikern Susan Cahn, 
författare till Coming on strong, ett standardverk inom idrottsforskning, me-
nar att 1920-talet var en guldålder för kvinnoidrott. Framför allt gällande i 
vilken utsträckning som kvinnor idrottade, vilket möjliggjordes av sociala 
förändringar, som förändrade genusrelationer.20 Trots att kvinnors deltagan-
de i sport ökade och accepterades alltmer mötte idrottande kvinnor motstånd 
och detta motstånd intensifierades under 1920-talet.21 
 Helena Tolvhed menar att kvinnors idrottande bedömdes i termer av så-
väl fysiska och sociala som estetiska överväganden. Debatterna om vilka 
idrotter kvinnor under 1920-talet borde utöva baserades på argument om 
maskulinisering, skönhet som hälsa.22 Detta ligger också i linje med den 
amerikanska historikern Mark Dyresons iakttagelser om att åsikterna om 
den sportande kvinnan var tudelade i pressen under 1920-talet. Dels lyfte 
sportande kvinnor som kom till tals fram den frigörande aspekten av sport 
och såg sig själva som ikoner för frihet. Dels florerade en annan bild av 
sportande kvinnor där de sexualiserades och istället gjordes till erotiska ob-
jekt.23 Dyreson ser alltså hur kvinnor inom sportvärlden framställdes som 
handlande subjekt, som ikoner för frihet, eller som erotiska objekt. I detta 
kapitel tar jag utgångspunkt i Dyersons modell för att se hur idrottande kvin-
nor framställdes i den svenska veckopressen. 
 Moderna kvinnors idrottsliga prestationer sattes genomgående i relation 
till mäns i den svenska veckopressen under 1920- och det tidiga 1930-talet, 
antingen för att motivera deras sportande, eller för att avfärda det: 

17 Hultgren, 2008, s. 10; Helena Tolvhed, På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i 
svensk idrott 1920–1990, Göteborg och Stockholm, 2015, s. 94. 

18 Tolvhed, 2008, s. 30. 
19 Helena Tolvhed, ”Sådana borde alla kvinnor vara, sunda, spänstiga och välbalanserade. 

Svenska kvinnors centralförbund för fysisk kultur och tidskriften tidevarvet i mellan-
krigstiden” i Hyllade kroppar. Idrotten i arkiven, Cattis Grant (red.), Stockholm, 2012. 
s. 45. 

20 Susan K. Cahn, Coming on Strong. Gender and Sexuality in Twentieth-Century Wom-
en´s sport, Cambridge, 1995, s. 34–35. 

21 Kathleen McElroy, ”Somewhere to run” i Nike is a goddess. The History of Women in 
Sports, Lisa Smith (red.), New York, 1998, s. 5–7; Cahn, 1995, s. 7. 

22 Tolvhed, 2015, s. 106. 
23 Mark Dyreson, ”Icons of Liberty or Objects of desire? American Women Olympians and 

the Politics of Consumption”, Journal of Contemporary History nr 3, 2003, s. 436. 



moderna sportkvinnor

idrottsforum.org 2018-12-19 5

Det finns väl snart sagt ingen manlig sportgren, som inte den moderna damen 
gjort till sin. I tennis, fäktning, hockey, golf och bowling är hon mannens 
jämngoda medspelerska, och stolt som en gudinna tyglar hon sitt fullblod i 
kapp med hans över vallar och hinder där ingen häck är för hög, ingen grav 
för bred, ingen skog för tät och intet vatten för djupt för en duktig ryttarinna 
och hennes häst. […] Skuldra mot skuldra med den djärve piloten korsar hon 
molnen i snabb och örnlik flykt, klarögd och våghalsad jagar hon på en mo-
torcykel i kapp med vindarna fram över vägarna24

Så beskrevs moderna sportande kvinnor i en artikel i Charme 1923. Kvinnor 
framställdes som mäns jämlikar och artikeln andas framåtriktning för kvin-
nosporten. I ett nästintill dramatiskt språk som lånat något av äventyrsnovel-
lens stil argumenteras för sportande kvinnors jämlikhet med idrottande män. 
Moderna kvinnors erövrande av manliga arenor och en aktiv modernisering 
av femininiteten synliggörs. Sport görs till en positiv modernitetsmarkör för 
unga kvinnors utveckling. I slutet av artikeln förändras dock tonen: 

Men, fast vårt ideal är kraft och smidighet och vi erkänns sport och gymnastik 
som det förnämsta medlet att ernå starka, slanka och vackra linjer är därmed 
inte sagt att, att vi finna varje sport estetisk. Säga vad man vill, är dock en av 
kvinnans största uppgifter att vara vacker – en uppgift som gjort och gör för 
mycken glädje för att lämnas obeaktad – och mycket som tyder på muskel-
kraft och manhaftig styrka blir hos kvinnan onaturlig. Varje sport, som har 
någon råhet över sig borde kvinnorna av smak och urskillning hålla sig borta 
från.25 

Artikeln avslutas med en varning om att ”malplacerad emancipationslusta” 
inte är av godo och att kvinnor har andra medel att kämpa med än ”nävarna 
i boxningskamp”.26 Sportslig aktivitet som gick till överdrift sågs alltså som 
ett hot mot genusordningen. I artikeln syns den ambivalens och de paradox-
er som utmärkte framställningarna av sportande kvinnor i Charme. Jag tar 
fasta på denna ambivalens och undersöker hur föreställningar kring sportens 
funktion och moderna kvinnor förhandlades. Med utgångspunkt i vecko-
press undersöker jag följande frågor: Vilken roll spelade föreställningar om 
modernitet för de idrottande kvinnornas utrymme? Vilka förhandlingar åter-
finns och vilka gränser sattes för den idrottande (könade) kroppen? Vilken 
funktion hade sporten för skapandet av svenska moderna kvinnor?

24 ”Sportens segertåg”, Charme nr 14 1923, s. 11.
25 ”Sportens segertåg”, Charme nr 14 1923, 13.
26 ”Sportens segertåg”, Charme nr 14 1923, s. 13. 
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Sport som modernitet

Under mellankrigstiden kopplades modernitet och ungdom samman,27 en  
association som också syns i Charme. En ny ung generation kvinnor, som 
var aktiva och synliga på ett sätt som tidigare generationer inte hade varit, 
gestaltade modernitet. Under rubriken ”Bland svenska sprinterflickor och 
diskuskastare” beskrivs den moderna unga kvinnan som en fartfylld och 
upptagen ungdom med mycket på agendan som ”förefaller hennes äldre 
medsystrar främmande och ofattbart”.28 Idun rapporterar 1926 om att kvin-
nor i Paris spelar både fotboll och rugby, vilket varken väcker ”förvåning 
eller förtjusning” eftersom man i Paris är ”van vid lite av varje”.29 På samma 
uppslag visas bilder av ”Fem duktiga svenskor” som idrottar, men inom 
friidrott och inte boxning, fotboll eller rugby som parisiskorna.30 De svens-
ka moderna idrottskvinnorna polariseras mot de alltför moderna sportande 
parisiskorna vilka ägnar sig åt traditionellt maskulina sporter; ett effektivt 
sätt att implicit föra fram den svenska moderniteten som mer hanterbar och 
sund. De idrottande parisiskorna kan med Schippers termer beskrivas som 
pariafemininiteter, genom sina anspråk på manligt dominerade arenor, med-
an de svenska idrottskvinnorna inte störde genusordningen i lika hög grad. 
 De moderna kvinnornas liv sägs skilja sig i både gällande intressen och 
problem från det liv som kvinnor levde 15-20 år tidigare. Förvisso antas 
äldre generationer av kvinnor kunna förstå, diskutera och följa med i nymo-
digheter såsom modern musik och biofilmer. Men en aspekt av de moderna 
kvinnornas liv förmodas dock äldre generationer varken kunna dela eller 
förstå: 

Men det finns ett gebit, där den äldre generationen inte kan följa med längre, 
där allt är så nytt, så oerhört olikt allt annat man plägar tala om i det dagliga li-
vets behandlande av problemen alltifrån väderleken till de högre livsgåtorna. 
Hur många kunna väl vara med när den unga, förtjusande, nyss utvuxna kvin-
nan av idag börjar tala om start och spurt och anlopp och stafettväxlingar?31 

Sport ses här som en positiv förändring som stärker den unga, moderna ge-
nerationen kvinnor och som något så modernt att äldre kvinnor inte kan 
förstå dess grunder. Samma särskiljning mellan sportande kvinnor och äldre 

27 Fornäs, 2004, s. 115. 
28 ”Bland svenska sprinterflickor och kvinnliga diskuskastare”, Charme nr 12 1926, s. 6. 
29 ”Parisiskan som sportar”, Idun nr 30 1926, s. 743. 
30 ”Fem duktiga svenskor”, Idun nr 30 1926, s. 743.
31 ”Bland svenska sprinterflickor och kvinnliga diskuskastare”, Charme nr 12 1926, s. 6–7.
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generationer gjordes också i den amerikanska pressen under 1920-talet.32 
Det var ett led i befästandet av sport som modernitet och framåtriktning. 
Moderniteten anses i detta sammanhang ha en positiv effekt på den uppväx-
ande generationen. Denna kategori av sportkvinnor kan benämnas sunda 
sportflickor och sågs som ett ideal för hälsa och friskhet. De gjordes till 
en positiv markör för sporten och kan ses som representativ för Sverige 
och svenskhet. Dyersons nämnda modell som innefattar två olika typer av 
sportkvinnor, ikoner för frihet och erotiska objekt, bör således för svensk del 
utökas med gruppen av sunda sportflickor som lyftes fram i veckopressen. 
 I Charme 1925 framhålls att det funnits en utveckling av svenskarnas 
kroppar sedan årtionden tillbaka. De svenska männen hade tidigare kulmage 
och stark kroppsbehåring: 

Och svenskan med den onaturligt insvängda misshandlade snörlivsbysten 
hade nog självkritik att inse, att hon inte var någon skönhetssyn i baddräkt. 
Men med vår sport- och friluftsälskande generation är det en annan sak. 
Kroppskulturen är på frammarsch. Prydheten har ingen grund längre.33

Kroppskultur och idrott ansågs ha bidragit till en förbättring av den svenska 
befolkningen. Som försvar för kvinnligt sportande dök således argument 
byggda på att idrott hade en förskönande effekt på kvinnor kontinuerligt upp 
i veckopressen. I Idun 1926 framhöll till exempel skådespelerskan Priscilla 
Dean att:

Genom sport och rörelse kommer kvinnor i framtiden bli friskare och således 
ännu vackrare. I den stora, moderna världen intager den lilla bleka flicktypen 
icke alls den plats hon fordom intog. I våra dagar gör den unga flickan anspråk 
på en självständig och oberoende plats i världen, och hon önskar att kunna 
reda sig själv i alla livets skiften.34 

Intressant med detta ställningstagande är att Dean tar avstamp i den tradi-
tionella föreställningen om att kvinnors uppgift är att vara vackra och mo-
tiverar idrottandet med detta argument. Därefter landar hon istället i att den 
moderna världen kräver en ny kvinnotyp med andra egenskaper än tidigare. 
En traditionell femininitet innebär, enligt denna uppfattning, att vara vacker, 
medan en modern kvinna förväntas vara både vacker och självständig. Det 
moderna rymde således på en och samma gång traditionella och nya värden. 
Påståendet om att kvinnors främsta uppgift är att vara vackra utmanar dock 

32 Dyreson, 2003, s. 437. 
33 ”Vattenlek och solbadare”, Charme nr 14 1925, s. 17. 
34 ”Amerikansk skådespelerska om damsporten”, Idun nr 3 1926, s. 64.
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inte genusordningen, utan de moderna kvinnorna kan fortfarande ses som 
hegemoniska femininiteter.
 Simmerskan Brita Hazelius skriver 1927 i en krönika i Charme att ”[s]
porten har förvandlat kvinnan från en både andligen och lekamligen snör-
livsinträngd individ till en käck och självmedveten varelse. Sportkvinnan 
är en modern företeelse, farlig för H,M:t Mannen i ’the struggle for life’.”35 
Sporten ses alltså här som ett medel för att befria kvinnor från den för-
tryckande traditionen, vilket korsetten och snörlivet får symbolisera.36 Ett 
emancipatoriskt synsätt på sportens funktion blir synligt när Hazelius menar 
att sportkvinnan är en utmaning, rentav farlig, för ”hans majestät mannen”. 
Anspråk görs på den maktposition som män besitter och sporten ses som ett 
medel för att utmana genuspositionerna. Idrott politiseras i dessa framställ-
ningar och möjliggör att genusordningen kan utmanas. 
 I en artikel om den amerikanska simmarstjärnan Betty Grimes från Char-
me 1930 med rubriken ”Är damidrotten skadlig?” Grimes menar att hon 
från tiden som simmerska har ”37 medaljer, 14 pokaler och överutvecklade 
muskler, som äro nära att göra [henne] förtvivlad varje gång [hon] skall ta 
på [sig] en aftondräkt.”37 Sporten har gjort kroppen hård och kantig vilket 
aldrig går att ”rätta till”. Kroppen som därmed uppfattas som okvinnlig, 
påverkar Grimes liv negativt. Musklerna, som ses som maskulina, är oför-
enliga med den kvinnliga symbol som klänningen utgör. Hazelius hävdar att 
hennes starka kropp gör att hon snabbare tillfrisknar efter sjukdom, medan 
Grimes inställning är den motsatta: ”[muskler] äro i händelse av sjukdom 
en överflödig upplagring av vävnader, som kroppen endast har arbete med 
att skydda.”38 Medan Hazelius blickar framåt för damidrotten och uppma-
nar alla kvinnor att simma, ser Grimes istället damidrotten som en tillfällig 
modernitet. Hon understryker att det ”sannolikt snart skall komma en tid då 
kvinnoidrotten allmänt skall betraktas som omodern.”39 
 Sportens funktion för kvinnokroppen skildras alltså på diametralt olika 
vis. Två kvinnor med erfarenhet av att utöva sport professionellt förmedlar 
två oförenliga bilder av kvinnoidrott. För Hazelius har sporten en emanci-
perande, stärkande och hälsosam effekt. Grimes ser istället musklerna, som 

35 ”Min väg till Världsrekordet”, Charme nr 13 1927, s. 16. 
36 Samma resonemang återfinns i Svensk Damtidning 1923 där ”snörlivspansaret” sägs 

vara utbytt mot andra behagligare klädesplagg som förknippas med en förändrad syn på 
en sund kropp. ”Ett system till hälsa och kraft” Svensk Damtidning nr 45, 1923, s. 514. 
Liknande åsikter finns i artikeln ”Hur skall jag vara klädd?”, Svensk Damtidning nr 32 
1932, s. 16–17.

37 ”Är damidrotten skadlig?”, Charme nr 2 1930, s. 17. 
38 ”Är damidrotten skadlig?”, Charme nr 2 1930, s. 16. 
39 ”Är damidrotten skadlig?”, Charme nr 2 1930, s. 17. 
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sporten byggt, som ett hot mot både hälsa och femininitet. Idrottskvinnan 
görs i denna framställning snarare till ett anti-ideal, en avfärdad feminini-
tet, än till ett erotiskt objekt. Samma föreställningar återfinns i Idun 1923 
där tävlingar anses vara farliga för flickor, liksom att ”idrotter som fodra 
maximala muskelansträngningar äro olämpliga.”40 Svensk Damtidnings re-
daktion känner sig 1929 föranledd att utreda frågan om gymnastik förstör 
kvinnokroppen, apropå att de själva driver en gymnastikförening. Tidningen 
återger forskningsresultat av professor Ivar Broman, baserade på mätningar 
av kvinnokroppar under en tioårsperiod. Artikeln avslutas med: ”[v]år un-
dersökning har alltså visat, att gymnastik och idrott i den utsträckning, som 
de förekomma vid våra utbildningsanstalter för kvinnliga gymnastikdirek-
triser icke alls skada, utan istället i många fall direkt höja den normala kvin-
nokroppens skönhet.”41

 Sport sågs genomgående som ett uttryck för en modernitet som omska-
pade kroppen. Förvandlingen ansågs omväxlande positiv eller negativ, be-
roende på vem som bedömde. I Charme hyllas 1923 moderna sportkvinnors 
kroppar under rubriken ”Sportens segertåg”: 

Varje tid har sitt slagord och sin trumf. För oss är det ras och sport. Våra 
hästar, hundar och kattor skola vara av ras, våra bilar, båtar och kläder gå 
i sportens tecken och den moderna människan måste vara raslemmad och 
sporttränad för att motsvara våra skönhetsideal. När man ser, på vilken förvå-
nande kort tid nutidens flickor utvecklats till sin nya spänstiga typ, vore man 
frestad att tro, att vårt unga släkte fötts med smalare och starkare lemmar än 
förr, ja t.o.m. med ett annat, friskare och frimodigare ansiktsuttryck, som har-
moniskt ansluter sig till den övriga sportkaraktätristiska bilden. Som en jäm-
förelse behöver man endast gå en generation tillbaka i tiden, för att fastställa, 
hur omöjligt t.ex. våra flickors för dem så klädsamma, kortklippta gossfrisyr 
skulle göra sig på en av 90-talets skönhetstyper med deras på den tiden så 
högt skattade runda, fylliga, bekväma och vithyllta kvinnlighet.42 

I resonemanget knyts föreställningar om det moderna och kvinnokroppens 
utveckling samman med ras. Tanken att den nya generationen förbättras 
ligger i linje med tidens tankar kring den mänskliga rasens utveckling.43 
Det moderna kopplas samman med en utvecklingstanke och på bara en ge-
neration anses kvinnokroppens fysiologiska förutsättningar ha förbättrats. 

40 ”Kvinnornas idrottsförbund är nödvändigt”, Idun nr 51 1923, s. 1216. 
41 ”Gymnastik och skönhet”, Svensk Damtidning nr 27 1929, s. 14. 
42 ”Sportens segertåg”, Charme nr 14 1923, s. 10. 
43 Johannisson skriver om hur darwinismen i slutet av 1800-talet etablerades med en evo-

lutionistisk princip där biologiska skillnader kunde förklaras som effekter av utveck-
lingsprocesser. Johannisson, 1994, s. 25.
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Förändringen knyts till sportens intåg, men ses även som ett led i männis-
kosläktets biologiska framåtskridande. Även i artikeln ”Vad de sportande 
damerna lärt oss” i ett nummer av Charme från 1925 framhålls att en bio-
logisk utveckling skett: ”Hela kvinnotypen har blivit robustare, friskare.”44 
Vetenskapliga rön, som visade att 1920-talets kvinnor var längre och tyngre 
än vad kvinnor hade varit 1915, diskuteras vidare. Förändringen anses bero 
på sport och diet, alltså en följd av kulturella livsstilsförändringar. Föreställ-
ningar om en modern livsstil och biologi samverkar därmed i konstruktio-
nen av en modern kvinnokropp. 
 I den tidigare nämnda artikeln ”Sportens segertåg” från 1923 ses sport 
som ett av de främsta medlen för att främja kamratskap ”mellan gossar och 
flickor, som genombryter allt tantaktigt pryderi och drar intresset från den 
s.k. jazzflugan med alla sina fördärvbringande konsekvenser”.45 Sport be-
skrivs alltså åter igen som ett positivt uttryck för modernitet, som kan bryta 
igenom omodernt ”tantaktigt pryderi”, vilket kan tolkas kan tolkas som tra-
ditionella idéer om att kvinnor och män inte borde utföra fysiska aktiviteter 
tillsammans. Sporten kan istället vara räddningen från andra, mindre posi-
tiva uttryck för moderniteten, såsom jazz. Diverseringen av den moderna 
kvinnan synliggörs när den nöjeslystna moderna kvinnan särskiljs från den 
idrottande. Hos den senare är moderniteten en tillgång, men för den förra är 
den nedbrytande och dekadent. Johan Fornäs beskriver hur jazzens inträde 
i Sverige skapade en moralpanik där föreställningar om att jazz hade en 
maskuliniserande effekt på kvinnor växte fram medan män i sin tur istället 
stod inför hotet att feminiseras av den nya musikkulturen.46 Jazz och sport 
som uttryck för modernitet sades ha uppluckrande effekt på könen, och detta 
tycks också vara det största hotet som moderniteten bar på. Jazzen fram-
ställs dock i ”Sportens segertåg” som en negativ och hotande modernitet, 
medan sporten laddas med en positiv förändringspotential. 
 Kvinnors sportande framhålls alltså i stor utsträckning i Charme som ett 
utryck för en modernitet som verkade emanciperande. Ett led i uppvärderan-
det och legitimerandet av kvinnoidrottens status var historiserande av sport 
som en kvinnlig aktivitet. I en artikel menade signaturen Runius att dam-
bowlingen var ungefär lika gammal som den manliga bowlingen i Sverige 
och att de kvinnliga spelarnas ”skicklighet stod inte mycket de manliga kol-
legornas efter”.47 Artikeln börjar som om den vore mitt i en debatt med ett 

44 ”Vad de sportande damerna lärt oss”, Charme nr 12 1925, s. 39. 
45 ”Sportens segertåg”, Charme nr 14 1923, s. 13. 
46 Fornäs, 2004, s. 308. 
47 ”Damerna och klotets genius. Bowlingen. Sporten på modet bland våra damer”, Charme 

nr 9 1923, s. 3. 
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citat från en tänkt meningsmotståndare: ”’Kvinnan och sporten äro tvenne 
oförenliga begrepp’ säga hädarna ’Sporten är till för män, hos kvinnorna 
dödar den all grace.’”48 Med avstamp hos en tänkt meningsmotståndare går 
Runius till motattack och argumenterar istället för kvinnors plats inom idrot-
ten. Runius anser att ingen som går till en bowlinghall och ser sportens 
positiva effekter kan fortsätta vara kvinnosportmotståndare. Samtidigt som 
kvinnors idrottande omväxlande ses som negativt eller positivt, framställs 
det alltså inte som en nyhet, eller som en förändring. Det som synliggörs här 
kan knytas till Felskis resonemang om moderniteten som ett manligt präglat 
fenomen liksom att kvinnors erfarenheter förbisetts i skrivandet av moder-
nitetens historia. Redan i samtiden fanns nämligen en ansats och vilja att 
legitimera och framhålla kvinnors sportutövande genom att skriva in kvin-
nor i moderniteten. Tvärtemot de traditionella modernitetsberättelserna står 
kvinnorna här i centrum för modernitetens strömningar. Det pågick dock 
förhandlingar kring i vilken grad idrott borde bejakas av moderna kvinnor, 
utifrån uppfattningen om att de parisiska kvinnorna sågs som alltför mo-
derna, och utifrån åsikten att Grimes alltför muskulösa kropp närmast avfe-
miniserats. Gränserna för hur långt moderniteten skulle bejakas utan att hota 
femininiteten förhandlades och det är tydligt hur dubbelbottnat förhållandet 
till en modernitet som sport var när det gällde denna gränssättning, vilket jag 
diskuterar vidare i kommande avsnitt. 

Feminiseringen av den sportande 
kvinnokroppen 

I artikeln ”Fröken Arne” från 1930 presenteras simmerskan Maj Eliasson 
som en kvinnlig motsvarighet till 1920-talets största manliga simmarikon 
Arne Borg.49 Maj Eliasson beskrivs som en ”högrest och blond valkyria” 
och sägs ha rykte om sig att vara ”hemskt lång”. Artikeln inleds med att 
diskutera Maj Eliassons 176 centimeter långa kropp, och utvecklas till ett 
försvarstal för den: 

Aina Berg, hennes företräderska som vår snabbaste tös i vattnet men som nu 
rymt sin väg till Amerika och gift sig, var ett halvt huvud längre. Den söta 

48 ”Damerna och klotets genius. Bowlingen. Sporten på modet bland våra damer”, Charme 
nr 9 1923, s. 3.

49 ”’Fröken Arne’”, Charme nr 8 1930, s. 22, 34. 
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Gurli Efwerlund från Malmö, som också lär ha slagit sig på en så pass påfres-
tande sportgren som äktenskapet, hör heller inte till de småväxta.50

Simmerskan både feminiseras och sexualiseras i artikeln. Heterosexualise-
ringen av henne kan ses som ett led i normaliserandet av sportande kvinnor, 
vilket ligger i linje med att förespråkare för kommersiell sport på 1920-talet 
i USA feminiserade kvinnliga atleter för att legitimera att de idrottade. Spor-
ten i sig sågs alltså inte som feminin, utan utövarnas femininitet framhölls 
för att bemöta uppfattningen att idrott ledde till maskulinisering av kvin-
nor.51 Detta är tydligt när Maj Eliassons likhet med Arne Borg diskuteras: 

Men det är knappast artigt att säga åt en ung dam, att hon liknar Arne Borg. 
’Fröken Arne’ har varken hornbrillor eller mittbena, eller baddräkt i fjorton 
färger. Hon har inga handflator som likna årblad eller några fötter som kunna 
förliknas med de mångomtalade ”nobigolblana”. Och inte heller har hon nå-
got av ’herr Arnes’ riksbekanta brist på blygsamhet och tillbakadragenhet. 
Likheten inskränker sig till längden, till axlarnas massiva styrka som sam-
tidigt tyder på stor mjukhet, till höfternas slankhet och till den absolut med-
födda snabbheten i vattnet.52

 Den manliga och kvinnliga sportande kroppen anses således likna varan-
dra i flera avseenden och artikelförfattaren verkar ha brottats med att hitta 
sätt att särskilja ”herr Arne” och ”fröken Arne” från varandra. Yttre attribut 
som glasögon, mittbena och den flerfärgade baddräkten får fungera särskil-
jande. Dessutom framhålls att Maj Eliasson inte är lika framfusig som sin 
manliga kollega, men när det kommer till kroppens utformning visar det sig 
däremot vara svårare att feminisera henne. Kropparna har nämligen samma 
styrka och snabbhet. Feminiseringen haltar något när övertygandet om att 
Eliassons kropp är annorlunda i jämförelse Borgs inte lyckas. Artikeln för-
stärker snarare likheten med Borgs kropp än fullföljer försvaret för Eliasson 
som kvinnlig. Framhållandet av Eliassons specifika kvinnliga värden är ett 
försök att feminisera henne och särskilja henne från Arne Borg, som i myck-
et kan sägas vara det manliga idealet för idrotten i samtiden.53 Särskiljandet 
kan också ses som ett led i hur den kvinnliga idrotten sågs som ett hot mot 
den manliga hegemonin inom idrotten. Med Schippers terminologi handlar 

50  ”’Fröken Arne’”, Charme nr 8 1930, s. 22.
51 Cahn, 1995, s. 4–5.
52 ”’Fröken Arne’”, Charme nr 8 1930, s. 22.
53 Arne Borg ses som en av Sveriges bästa simmare och var en av de första stora 

idrottsidolerna. Han tog flera EM- och OS-medaljer under 1920-1930-talen. 
Nationalencyklopedin, Arne Borg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklope-
di/lång/arne-borg (hämtad 2018-07-09).
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det här om att konstruera Eliasson så att hon platsar inom den hegemoniska 
femininiteten. Förstärkandet av det feminina måste ses som ett sätt att hin-
dra Eliasson från att bli en hotande pariafemininitet. Förhandlingarna kring 
feminina kroppar och gränssättningen mot maskulina kroppar är tydliga i 
dessa resonemang. Här aktualiseras också Judith Butlers resonemang om att 
genusnormerna konstruerar vad som är ”en sann kvinna” och som styr före-
ställningar om att kroppar naturligt bör och kan ställas binärt mot varandra.54 
För att inte bryta genusordningen måste således Eliassons kropp särskiljas 
från Borgs, annars kan hon inte längre uppfattas som en kvinna fullt ut. 
 Simning är den sport som får odelat mest utrymme i Charme, och det 
är ingen slump. Simning, tillsammans med konståkning och gymnastik, 
accepterades tidigt som kvinnlig idrott. Anledningen var förmodligen för 
att dessa sporter antogs ge ”mjukhet och grace”, vilka var egenskaper som 
kvinnor gärna fick utveckla.55 Australienska Annette Kellerman var en av 
1920-talets stora internationella simstjärnor, men också skådespelerska och 
friskvårdsrådgivare. I ett reportage i Charme 1927 berättar hon om sitt liv 
som simmerska: ”I detta sammanhang vill jag passa på att poängtera att jag 
sätter oerhört mycket mera värde på den mjuka, fina kvinnligheten. Jag är 
stolt över, att jag är kvinna, och jag sympatiserar inte med den kvinnotyp, 
som gör allt för att kopiera männen.”56 Kellerman beskriver hur hon, liksom 
många andra simmare i mitten av 1920-talet, försökte simma över Engelska 
kanalen: ”jag var bara en liten kvinna. Utan muskler och utan ’deplacement’ 
att flyta på som de senaste kanalsimmarna haft.”57 Kellerman erkänner Ger-
trude Ederle, som slog rekord när hon korsade Engelska kanalen, som ”alla 
tiders största simmerska.” Dock anser hon att det finns de simmerskor som 
i högre grad var kvinnor och därför mer imponerande i sina resultat.58 Kel-
lerman degraderar Ederle till en icke-kvinna, eller i alla fall mindre kvinna 
än andra simmerskor. Det fanns en motsägelsefullhet i synen på vad det 
innebar att vara en idrottande kvinna. Sport sågs som en manlig aktivitet 
och de kvinnor som sysslade med sport, framför allt professionellt, hotade 
att maskuliniseras. Det Kellerman gör är att befästa sin egen position som 
en hegemonisk femininitet, utan några ambitioner att störa genusordningen 
eller den komplementaritet som densamma bygger på. Hennes strategi är att 

54 Butler, 2007, s. 219.
55 Annerstedt, 1983, s. 66–67. 
56 ”När Anette Kellerman lärde Hollywood gymnastisera och simma”, Charme nr 15 1927, 

s. 6. 
57 ”När Anette Kellerman lärde Hollywood gymnastisera och simma”, Charme nr 15 1927, 

s. 7.
58 ”När Anette Kellerman lärde Hollywood gymnastisera och simma”, Charme nr 15 1927, 

s. 6–7.
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återkommande betona sin kvinnlighet, för att inte riskera sin position och bli 
sedd som en pariafemininitet. 
 Liz Conor skriver att Annette Kellerman gjorde sig själv till symbol för 
den moderna kvinnan och den nya synen på skönhet genom hälsa, som präg-
lade perioden. Hon var också en förespråkare för att kvinnor i första hand 
skulle vara vackra. Kvinnlig skönhet är, enligt Kellerman, en försäkring mot 
det som kan hota den heterosexuella kärleken, såsom otrohet.59 Ederle var 
således ett potentiellt hot mot denna uppfattning, eftersom hon i första hand 
fick status genom sin prestation, och ofta omtalades utifrån sin styrka, och 
samtidigt inte ansågs leva upp till normativ skönhet. Mönstret påminner om 
det som den brittiska sociologen Beverly Skeggs lyfter fram i sina studier av 
arbetarklasskvinnors skapande av femininitet i nutidens Storbritannien. Hon 
menar att många kvinnor investerar i femininitet för att ”hejda förluster, som 
ett sätt att skapa något av värde”.60 Skeggs skriver också att det för flertalet 
kvinnor skulle vara närmast omöjligt att vara fullkomligt feminin, att det 
skulle innebära att vara utan handlingsförmåga och symbolisera maktlöshet. 
Därmed går inte femininiteten att fullkomligt leva ut.61 Kellerman försökte, 
genom att avskärma sig från det icke-feminina, uppvärdera sitt eget värde 
genom att framhålla sig som i första hand kvinnlig.
 1926 simmade Gertrude Ederle över den engelska kanalen. Hon var inte 
bara den första kvinnan att klara presentationen, utan slog samtidigt alla 
manliga rekord för kanalsimningen. Händelsen uppmärksammades i Char-
me samma år. Artikeln är ovanligt lång och upptar hela fyra sidor. Ederle 
framhålls som lika bra som, och i vissa fall bättre än, manliga simmare. 
Hennes utgångspunkt uppges vara att ”vad en man kan utföra, kan också 
en kvinna.”62 En syn som alltså är motsatt Kellermans. Ederles styrka och 
uthållighet påtalades gång på gång. Hon hade klarat av ”alla tiders erkänt 
svåraste fysiska kraftprov”.63 Ingen skillnad görs här mellan manliga och 
kvinnliga kroppar. Prestationen kopplas samman med styrka och uthållig-
het, egenskaper som vanligtvis kopplades samman med män. Även i Idun 
hyllades Ederle och läsarna fick veta att det nästan inte fanns några gränser 
för hennes uthållighet, eftersom hon skulle ha orkat ”att omedelbart efter 
framkomsten simma tillbaks igen”.64

59 Conor, 2003, s. 138, 152–153. 
60 Beverly Skeggs, Att bli respektabel, Göteborg, 2000, s. 163. 
61 Skeggs, 2000, s. 163.
62 ”Alla tiders största kvinnliga sportbragd”, Charme nr 22 1926, s. 21–22.
63 ”Alla tiders största kvinnliga sportbragd”, Charme nr 22 1926, s. 21–22. 
64 ”Två stjärnor”, Idun nr 35 1926, s. 166.
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 Apropå den uppmärksamhet som Ederles prestation fick skriver Cahn 
att de moderna sportande kvinnorna inkorporerade traditionellt maskulina 
egenskaper som styrka, snabbhet och rörlighet i en ny typ av femininitet. Fe-
minister hyllade atleternas prestationer och välkomnade den nya kvinnoty-
pen medan andra oroade sig för en uppluckring av könsmaktsordningen och 
den maktomfördelning som den nya femininiteten kunde innebära.65 Cahn 
konkluderar att kvinnors sportande på ett symboliskt plan stod för ett fram-
åtskridande för kvinnor och ett hot mot den maskulina hegemonin.66 Debat-
ten om sportande kvinnor bör således sättas i relation till den förändring av 
samhället i stort där kvinnor på 1920-talet, efter rösträttsreformen, vann allt 
större intåg på manliga områden som exempelvis arbetsmarknaden. Detta 
förklarar projektet med att feminisera kvinnliga idrottsstjärnor för att de inte 
skulle passera gränsen mot en manlig kropp; så länge kvinnor var kvinnor 
i traditionell mening kunde också genusordningen upprätthållas. Femini-
seringen av sportande kvinnokroppar i Charme blev ett projekt genom vil-
ket kvinnosportens företrädare legitimerade kvinnligt sportande, medan det 
också låg i kvinnosportsmotståndarnas intresse att sportande kvinnor inte 
passerade genusgränser. En medvetenhet om detta fanns också i samtiden 
och en frustrerad läsare skriver till Idun 1932 att sport om och om igen 
kopplas samman med kvinnors utseende:

Jag har aldrig hört någon människa lägga en estetisk synpunkt på Hedlund 
eller Utterström, när de komma i mål efter lopp. Man säger visserligen, att 
de ha antingen en elegant glidning och perfekt stil eller tvärtom, men aldrig 
har jag hört, om håret stod rätt ut eller på sned, om rodnaden var klädsam el-
ler inte. Men nog har jag tusen sinom tusen gånger hört annars entusiastiska 
idrottsmän i vältaliga ord beskriva orienteringsflickor i mål som det fulaste 
och förskräckligaste som finns. Med stripigt hår, nedfläckade kläder, svettiga 
och uteslutande till sin nackdel. Man kan ju inte låta bli att låta replikerna 
rulla från tungan, att man inte orienterar för att ta sig bra ut och ytterst litet 
frågar efter vad målherrarna tycker om ens utseende. Nog är det orättvist, att 
män alltid skall vara så fula och gräsliga som dem lyster, men vi alltid till vår 
fördel.67

Att det allt som oftast inte var de idrottsliga prestationerna som sattes i fokus 
när sportkvinnor presenterades synliggörs dessutom genom de epitet som 
användes för att beskriva dem.68 ”Simnajader”, liksom sjö- eller vattennym-

65 Cahn, 1995, s. 32. 
66 Cahn, 1995, s. 52. 
67 ”Vår sport”, Idun nr 3 1932, s. 71. 
68 Dyreson visar att amerikanska simmerskor kallades för sjöjungfrur. Dyreson, 2003, s. 

450. 
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fer, var återkommande beteckningar på kvinnliga simmare.69 Benämningen 
najad är hämtad från den grekiska mytologin och syftar på en vacker ung 
kvinna vid ett vattendrag eller en sjö eller ett hav.70 Användningen av epite-
tet på simmerskor bidrog således till den objektifiering och sexualisering av 
kvinnliga idrottare som upprepades i tidskriften. Amazoner var ytterligare 
ett epitet som tillskrevs idrottande kvinnor i Charme.71 Colette Dowling 
menar att begreppet kan ha sitt ursprung i ordet a-mazos, vilket betyder 
bröstlös. Det går att härleda till myten om amasonkrigarna som ampute-
rade sina bröst för att lättare kunna spänna sin båge.72 Amazonen är således 
motsatsen till najaden och nymfen, eftersom hon är en stark krigisk kvinna 
som inte längre ser traditionellt kvinnligt ut.73 Att beteckna en idrottskvinna 
som najad är ett sätt att feminisera henne och bibehålla genusordningen. 
Benämningen amazon är däremot mer politiskt laddad i den meningen att 
den utmanar genusordningen eftersom amazoner tillskrivs flera epitet som 
traditionellt setts som manliga. 
 Tolvhed menar att det, i samband med de olympiska spel 1948–1972 som 
hon undersöker, var oproblematiskt för veckopressen att gestalta kvinnor 
utövandes estetiska sporter som simhopp eller gymnastik, eftersom det inte 
hotade bilden av femininitet.74 Men hon uppmärksammar också att idrott 
överlag inte framställdes som förenlig med kvinnlighet. Idrottarnas femini-
nitet behövde därför framhållas och bevisas, något som gjordes i text och 
bildmaterialet.75 Feminisering av kvinnliga idrottare har således en kontinui-
tet framåt i tiden.

69 Se till exempel: ”Simnajader i Ultima Thule”, Charme nr 15 1922, s. 13; ”Våra naja-
der”, Charme nr 15 1922, s. 11; ”Våra duktiga simmarflickor”, Charme nr 13 1923, s. 
10–11,13; ”Bland vattennajader och tennisprimadonnor i Paris”, Charme nr 16 1924, 
s. 24–26; ”Bland rekordjagande swimmer-stars i USA”, Charme nr 13 1925, s. 24–25, 
39; ”Najader, tornhoppare och polospelare”, Charme nr 13 1925, s. 28–30; ”Västkus-
tens simmarnajader”, Charme nr 14 1926, s. 12–13; ”Bland eliten av Europas simmar-
flickor”, Charme nr 24 1927, s. 32–33, 46–47; ”Water nymphs och aquatic stars i USA”, 
Charme nr 9 1927, s. 22–23; ”Fröken Arne”, Charme nr 8 1930, s. 22, 34. I artikeln 
”Kvinnlig storsmocka på danspalats”, Charme nr 2 1933, s. 20–21 omtalas också kvinn-
liga boxare som ”najader”. 

70 Nationalencyklopedin, najad. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/najad 
(hämtad 2018-07-09)

Nationalencyklopedin, nymf. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/
nymf (hämtad 2018-07-09) 

71 Exempel på användningen av amazon finns till exempel i:”Sportkvinnan”, Charme nr 6 
1924, s. 23; ”Sportkvinnan”, Charme nr 22 1924, s. 12–13; ”Den nya sporten”, Charme 
nr 6 1930, s. 11.

72 Dowling, 2000, s. 47. 
73 Även Cahn, 1995, finner att sportkvinnor under 1900-talet omtalades som amazoner i 

negativ mening, s. 140–163, 168–172. 
74 Tolvhed, Nationen på spel, 2008, s. 159. 
75 Tolvhed, Nationen på spel, 2008, s. 192. 



moderna sportkvinnor

idrottsforum.org 2018-12-19 17

Maskulinisering och idrott

I reportaget ”Bland svenska sprinterflickor och kvinnliga diskuskastare” om 
den kvinnliga olympiaden i Göteborg 1926, beskrivs flera svenska friidrot-
tande kvinnor. Asta Plathino sägs avsky allt som ”kan förfula och dra ner 
idrotten” och kulstötning skulle hon aldrig vilja prova. I hopp har Plathino 
fått bra resultat, men hon håller sig helst till löpning som hon betraktar som 
den smidigaste och kvinnligaste grenen.76 Plathino definieras utifrån vad 
hon inte är, det vill säga ”långt ifrån någon maskuliniserad typ av den mo-
derna idrottskvinnan.”77 Den maskuliniserade idrottskvinnan utgör ett dif-
fust hot som aldrig personifieras i någon av texterna om sport i Charme. 
Hotet är emellertid ständigt närvarande och kräver ett förhållningssätt och 
en strategi. I samma artikel får dock friidrottaren Ruth Svedberg epitetet 
”den manhaftigt starka”. Signe Johansson, som deltagit i olympiaden. Hon 
sägs vara välkänd: ”överallt har man sett hennes pojkaktigt smärta figur och 
det lustigt korta gosshåret.”78 Ruth ses som en kamrat av sina manliga kolle-
gor och går ibland under smeknamnet ”brorsan”, enligt artikeln. Trots dessa 
beskrivningar av manhaftighet och pojkaktighet tycks ingen av kvinnorna 
kvala in som fullständigt maskuliniserade. I artikeln pekas istället engel-
ska sportande kvinnor ut som representanter för denna typ, utan att någon 
specifik person nämns. Den påstådda maskuliniseringens effekter preciseras 
heller inte vidare. 
 En av Charmes reportrar besöker tidigt en morgon, våren 1929, Öster-
malms idrottsplats för att undersöka hur det går för de svenska idrottsflick-
orna. Dessa beskrivs som aktiva och käcka. Reportern menar att det ser 
hoppfullt ut för sommarsporten detta år. I artikeln används puder som en 
symbol för att bevisa sportflickors femininitet: ”Håret var naturligtvis kort-
klippt över lag. Men när kappan kommit på, tog varenda en av de käcka 
idrottsflickorna upp en liten puderdosa och pudrade omsorgsfullt sin näsa. 
Kom sedan och säg, att idrottsflickorna äro okvinnliga!”79 Pudrandet görs 
alltså till en markör för femininitet och en kontrast mot det korta håret och 
idrottsaktiviteterna. Samma attribut kunde således användas i olika syften: å 
ena sidan som markör för konstlad femininitet, å andra sidan som indikation 
på naturlig femininitet. En sådan iakttagelse bekräftas av Johan Söderberg, 
som menar att under 1920-talet debatterades användningen av smink, men 

76 ”Bland svenska sprinterflickor och kvinnliga diskuskastare”, Charme nr 12 1926, s. 7.
77 ”Bland svenska sprinterflickor och kvinnliga diskuskastare”, Charme nr 12 1926, s. 7.
78 ”Bland svenska sprinterflickor och kvinnliga diskuskastare”, Charme nr 12 1926, s. 35.
79 ”Idrottsflickor i träning”, Charme nr 10 1929, s. 13.
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att puder accepterades tidigare än annat smink som en naturlig förstärkning 
av skönhet.80

 I krönikan ”Kvinnoidrotten bör se upp för överdrifter” skriver Asta Pla-
thino själv att ”[v]i kvinnor äro nu en gång skapade spädare och vekare än 
männen […] Så länge den kvinnliga idrottens mål inte är att frambringa 
maskuliniserade kvinnor utan att skänka dem smidighet och styrka, bör man 
se upp för sådana idrottsgrenar som för hårt fresta på kroppen, t.ex. en del 
kastövningar och långa löpningar.”81 Några nummer senare diskuteras återi-
gen den kvinnliga olympiaden av signaturen Sporting: ”En flicka, som stöter 
kula eller hoppar det vidrigt fula stående längdhoppet, förlorar all skönhet 
och grace. Hon förnekar sitt kön.”82 Åsikten att tävlingsidrotten verkade för-
fulande och negativt var påtaglig också i andra tidskrifter under perioden. 
Till exempel visar idrottsvetaren Claes Annerstedt att Idrottsbladet förde 
diskussioner om huruvida idrottande kvinnor verkligen var kvinnor eller om 
de i själva verket var ”hermafroditer”.83 Även i USA väckte kvinnor som 
tävlade i de Olympiska spelen eller som svettades genom offentligt idrot-
tande anstöt vid samma tid.84 Kvinnor som betedde sig på ett oförväntat vis, 
och som inte höll sig inom femininitetens gränser tenderade att bli sedda 
som icke-kvinnor. Dessa kvinnor var, enligt Schippers modell, pariafemini-
niteter och hotade genusordningen. Genom att visa på de risker som idrotten 
kunde medföra för kvinnor såsom förfulning, maskulinisering eller avkö-
nande, sattes tydliga gränser upp för en modern femininitet; kvinnor kunde 
idrotta men det fick inte gå till överdrift. På detta vis upprätthölls genus-
ordningen samtidigt som idrotten kunde implementeras i konstruktionen av 
moderna femininiteter. Slanka, elastiska och spänstiga muskler och kroppar 
tillsammans med grace var ett återkommande mål i Charme. Just skönhet 
och grace som ideal levde kvar länge vad gäller det sportande kvinnoidea-
let. Tolvhed identifierar exempelvis samma motsättning mellan muskler och 
grace i förhållande till kvinnors idrott i tidskriften Frisksport 1945.85 Det 
gällde att kontrollera och transformera kroppen efter ett modernt ideal, men 
det fick ”inte gå till överdrift” vilket om och om upprepas som ett mantra i 
Charme.86

80 Söderberg, 2001, s. 101–109. 
81 ”Kvinnoidrotten bör se upp för överdrifter”, Charme nr 16 1926, s. 18.  
82 ”Käcka och vackra svenska sportflickor”, Charme nr 18 1926, s. 21. 
83 Annerstedt, 1983, s. 198-199. 
84 McElroy, 1998, s. 8.
85 Helena Tolvhed, ”Stål i musklerna och stål i viljan – svensk frisksport under trettio- och 

fyrtiotalen” i Idrott, Historia & samhälle, svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 
2004, Linköping, 2004, s. 33. 

86 Till exempel i en artikel i 1931 berättas att den svenska friidrottande eliten av kvinnor 
idrottar för att det är roligt och ”Allesamman äro goda bevis på att det evigt kvinnliga 
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 I reportaget ”Käcka och vackra svenska sportflickor” från 1926 visades 
ett urval bilder av hur den ideala sportkvinnan förväntades se ut. Tävlingsi-
drottande kvinnor framställs som problematiska: 

Ännu ha inga värdefulla erfarenheter vunnits, inga värdiga former funnits för 
hur kvinnoidrotten bör bedrivas. Då filmen från den kvinnliga olympiaden 
i Göteborg visades för Stockholmspubliken på ”Palladium”, skrattade man 
hjärtligt gott åt det hela. Likaså gick man till stadion mer för att få bevittna 
en sensation, att få se ett cirkusspektakel, än för att få njuta av vackra rörelser 
och harmonisk kroppskultur.87

Deltagarna vid den kvinnliga olympiaden i Göteborg görs här till ett ko-
miskt kollektiv och själva arrangemanget ses som underhållning på ett sätt 
som det egentligen inte syftade till. Kvinnornas inträde på en manlig arena 
i kombination med att de tävlade i friidrott ansågs löjeväckande. Tendensen 
att betrakta kvinnor som ger sig in på ”fel” område som lustiga och skratt-
retande har en lång historia. Ulrika Holgersson skriver till exempel om hur 
kvinnor som demonstrerade under första världskriget beskrevs som ”komis-
ka” i historieskrivningen 40 år senare, vilket signalerade att kvinnor och po-
litik inte hörde ihop i det allmänna medvetandet. Holgersson menar att detta 
väcker tankar om hur gränser sätts i det fysiska rummet och om vilka som 
görs till avvikare. Kvinnor som överträdde gränserna för privat och offent-
ligt blev paradoxalt nog de som höll åtskillnaden levande.88 På liknande vis 
fungerade det med de kvinnor som deltog i idrottstävlingar: gränsöverträ-
delserna ledde i sin tur till att deras aktivitet väckte uppmärksamhet. Deras 
tävlingsidrottande möjliggjorde för motståndarna att påvisa det felaktiga i 
att kvinnor tog sig an en manlig aktivitet och förpassade dem till att bli ko-
miska figurer. Tävlingsidrott för kvinnor debatterades under denna period, 
och inte minst friidrottande möttes av motstånd och skepticism.89 Exemplet 
med deltagarna användes som ett varnande eller avskräckande exempel på 
hur kvinnor inte borde uppföra sig. Det är också tydligt hur idrotten politi-
serades och gjordes till en fråga utanför sportarenan som egentligen kom att 
handla om gränser för kvinnors deltagande i det offentliga livet. 
 Paradoxalt nog, eftersom idrott i grunden handlar om att utmana och slå 
rekord, var just detta något som återkommande framhölls som negativt för 

mycket väl låter sig förenas med kraft och spänst. Inga överdrifter och resultatsjäktvan-
sinne kan noteras”. ”Slungboll, spjut och diskus gör var flicka till en friskus”, Charme 
nr 16 1931, s. 21. 

87 ”Käcka och vackra svenska sportflickor”, Charme nr 18 1926, s. 21. 
88 Ulrika Holgersson, ”Herstory revisited”, Scandia nr 2 2012, s. 47. 
89 Tolvhed, ”´Damolympiaden´”, 2008. 
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kvinnliga idrottare. ”Men är det nu över huvud taget målet att skapa kvinn-
liga rekordmaskiner?” frågar sig en skribent och fortsatte ”Svaret måste 
bli nej”. Motiveringen löd:”[e]n kvinnlig kulstötare eller diskuskastare, för 
att inte tala om en kvinnlig marathonlöpare skulle göra föga lycka, kan-
ske framkalla trista förnimmelser. Men i ett sprinterlopp, ett elegant hopp, 
i rodd, fäktning och tennis, kan mycken kvinnlig grace utvecklas.”90 Vidare 
framhålls att sport innebär att göra det bästa, inom en sund ram. Gränserna 
tycktes dock endast gälla för kvinnor som återkommande uppmanades att 
akta sig för vissa sporter och för att tävla, och framför allt mot män. Kvinnor 
som ger sig in i andra typer av sporter än ”kvinnliga” sägs kunna ge ”trista 
förnimmelser”.91 Intressant i sammanhanget är att kvinnor varnades för att 
tävla med män eftersom män av gentlemannamässiga skäl skulle undvika 
att vinna, vilket i sin tur inkräktade på sportens grundtanke om att göra sitt 
bästa. 
 Søland identifierar samma oro över gränser för den sportande kvinno-
kroppen i Danmark. Kvinnors idrottande ansågs inte vara kompatibelt med 
styrka, snabbhet och rekordsättning. Påverkan från Amerika och idrottande 
amerikanskor betraktades som ett hot mot danska kvinnors femininitet. Kvin-
nor uppmanades istället välja idrotter som inte inverkade på deras kvinnlig-
het.92 De sporter som accepterades och framhävdes i Charme som passande 
för kvinnor var främst tennis och simning. Epitetet maskuliniserad användes 
oftare om kvinnor som utövade höjdhopp, kulstötning eller boxning. ”Hy-
permaskulina sporter som brottning och boxning fick under 1920-talet”, me-
nar Karin Johannisson, ”en viktig funktion i rekonstruktionen av en hotad 
manlighet; i dem skedde viktiga positioneringar av både kön och klass.”93 
Detta förklarar viljan till särskiljning av manliga och kvinnliga idrotter, vil-
ket alltså skulle upprätthålla en binär och kompletterande genusordning. Ta-
lande nog skriver författaren Eskil Sundström i boken Sådan blev hon, den 
moderna kvinnan om kvinnors idrottande i termer av ett ”manhärmande” 
som endast belägger det faktum att kvinnor är fysiskt underlägsna. Främst 
vänder han sig emot kvinnlig boxning, som enligt honom blev populärt efter 
första världskriget i Berlin. ”En mera makabert vidrig illustration till tids-
andans förskämning kunde svårligen konstrueras av en sjuk hjärna”, under-
stryker Sundström.94 Idrottande kvinnor är hos honom själva sinnebilden för 
det traditionella samhällets kollaps och för det hot som det moderna samhäl-

90 ”Våra damer och allmänna idrotten”, Charme nr 20 1924, s. 7. 
91 ”Våra damer och allmänna idrotten”, Charme nr 20 1924, s. 7.
92 Søland, 2000, s. 53–54.   
93 Johannisson, 1997, s. 251. Se också Pihl Skoog, 2017, s. 254. 
94 Sundström, 1934, s. 294. 
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let utgör mot genuspositionerna. I denna förståelse görs idrottskvinnorna till 
pariafemininiteter som hotar den välkända världen. Sundström hänvisning 
till ”tidsandan” förstärker att det just är moderniteten i samklang med kön 
som hotar den välkända ordningen, det vill säga det som Marshall Berman 
beskriver som ”en virvel av ständig upplösning och förnyelse, kamp och 
motsägelse, kluvenhet och smärta”.95 Sundström ger uttryck för just den oro 
och rädsla som upplevelsen av moderniteten kunde innebära. 
 Strategin att nedvärdera och ifrågasätta sportkvinnors normalitet genom 
att kalla dem manliga, pojkflickor, maskuliniserade eller manhaftiga använ-
des flitigt under 1920- och 1930-talen.96 Dock är det inte endast kvinno-
kroppen som tenderar att maskuliniseras utan i citatet nedan talas om en 
maskuliniserad mentalitet: 

Flickorna då? Två typer, sägs det. En sportbetonad och en ”garbisk”. Kategori 
ett går med racket under armen och skor med låga klackar. Hänger med över-
allt och har en mentalitet som ligger maskulinernas ganska nära. Har också 
reda på allt. Den andra kategorin är som sagt lite mer divabetonad. Vurmar 
för Greta och Marlene och sådant där. Det ligger ju också i tiden, och däremot 
finns inget att göra.97

Ett likhetstecken sätts här mellan att vara ”sportbetonad” och maskulin. 
Som Kristina Fjelkestam påpekar sågs den moderna kvinnan som maskuli-
niserad till både sätt och utseende.98 I Charme finns således exempel på att 
den sportande typen avfeminiseras genom påpekandet om att hon bär skor 
med låga klackar, en återkommande symbol för okvinnlighet i tidningens 
spalter.99 I citatet särskiljs också två moderna typer från varandra, den film-
inspirerade och ”divabetonade” typen kontra den maskuliniserade sportty-
pen. Ingen av dem ger en särskilt positiv klang, men av olika anledningar. 
Den ena ses som alltför feminin och den andra beskrivs som maskulin. 
 Det ligger förstås en motsägelse i att kvinnor biologiskt definieras som 
kvinnor, men ändå hela tiden riskerar att bli maskulina genom sina hand-
lingar. Kvinnor kunde aldrig bli män, bara maskuliniserade. Manlighet och 

95 Berman, 2012, s. 21. 
96 Se bland annat: McElroy, 1998, s. 3; Cahn, 1995, s. 55. 
97 ”Pigg och nyfiken”, Charme nr 23 1931, s. 11. 
98 Fjelkestam, 2002, s. 92. 
99 Låga klackar är en återkommande symbol för okvinnlighet, tillsammans med glasögon, 

bland annat när alltför intelligenta och bildade kvinnor maskuliniseras och görs icke 
heterosexuellt begärliga. Se till exempel: ”Brev till kvinnans hjärta”, Charme nr 19 
1922, s. 3; ”Göteborgskvinnor”, Charme nr 7 1924, s. 12–13; ”Det oförklarliga i Evas 
natur”, Charme nr 11 1925, s. 4, 18; ”Tillnarrad kyss efter tre martinis kan krossa en 
gentlemans illusioner”, Charme nr 9-10 1933, s. 28–29.
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män utgjorde normen, men en kvinna som maskuliniserades stod utanför 
denna normalitet och sågs genomgående som något negativt, en pariafemi-
ninitet som fick definiera modernitetens baksida. En maskuliniserad kvinna 
närmade sig således inte makten, trots att hon hotade maktstrukturen. En 
kategori bör föras till Dyersons modell här, nämligen maskuliniserade icke-
kvinnor. Dessa kvinnor passerar gränsen för en accepterad femininitet och 
förlorar genom sportutövning sin kvinnlighet. Dessa kvinnor utgör en ut-
maning mot genusordningen genom sina anspråk på traditionellt manliga 
arenor, något som också gör dem till ett exempel på pariafemininitet.
 Tolvhed undersöker i artikeln ”Damolympiaden i Göteborg 1926 och det 
olympiska spelet kring kvinnlig friidrott” hur biologiska argument kring hur 
kvinnor var i praktiken blandades med socialt baserade resonemang kring 
hur kvinnor borde vara. Hon identifierar en paradox i att kvinnligheten förut-
sattes vara något naturligt och ofrånkomligt, men samtidigt något som måste 
skyddas, bevaras och vidareutvecklas. Således kritiserades tävlingsidrotten 
i relation till spelen i Göteborg eftersom den förmodades ha en maskulinise-
rande inverkan.100 I Charme framhölls också att kvinnlighet kunde övergå i 
maskulinisering och att kvinnor genom sina fysiska handlingar riskerade att 
förändra kroppen och förlora i femininitet. Maskuliniseringen preciserades 
aldrig och personifierades heller inte. Den maskulina sporttypen blev istäl-
let ett diffust hot som kunde drabba de sportkvinnor som inte höll sig inom 
ramarna för vad som ansågs vara en godtagbar femininitet. 

Sport och emancipation 
Allt tal om kvinnans i vår tid fullständiga frihet och jämlikhet med mannen 
måste man ju, med den nyktra verkligheten för ögonen, anse som nonsens. 
Kvinnans existensberättigande undgives faktiskt endast så långt, som det pas-
sar mannen ur en eller annan synpunkt. Tänk t.ex. på idrotten! Den har disku-
terats offentligt och manliga talare har t.o.m. framfört en tanke på att förbjuda 
vissa grenar av idrott för kvinnor därför att dessa idrottsgrenar, utövade av 
kvinnor, enligt deras mening voro oestetiska!! Skurgummor et consortes har 
dock ingen tänkt på! Deras ”idrott” kan väl knappast kallas estetisk! Den kan 
däremot vara överansträngande, men de få nog hålla på utan förbud, så länge 
de bara inte skura och bona golv för sitt nöjes eller rekreations skull; och så 
länge de inte få så bra betalat som en murare.101 

100 Tolvhed, ”Damolympiaden”, 2008, s. 98. 
101 ”Gånge hatt till och huva ifrån”, Charme nr 20 1931, s. 14. 
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Idrott beskrivs ovan som en arena för en av flera maktkamper som kvinnor 
blivit tvungna att driva mot män. Frustrationen hos skribenten är påtaglig. 
Idrotten blev i veckopressen till en projektionsyta för större politiska frågor 
och de emancipatoriska drivkrafterna bakom kvinnors idrottande synlig-
gjordes. I texten som är från Charme 1931 framhålls det också att kvinnors 
frihet och jämlikhet med män måste anses som nonsens, vilket ligger i linje 
med Scotts resonemang om att det i praktiken inte var så enkelt som att 
sätta likhetstecken mellan rösträtt och jämställdhet.102 Citatet ovan andas en 
tydlig frustration över genusordningens begränsningar och mäns orubbade 
position som överordnade. 
 ”Kanske när allt kommer omkring tål kvinnan vid långt större ansträng-
ningar och kanske hon även kan prestera långt bättre saker än någon har 
tilltrott henne” skriver Sporting om den moderna sportande kvinnan 1925.103 
Det finns viss anledning att tro att olika personer dolde sig bakom denna sig-
natur eftersom den pendlar mellan att hylla idrottande kvinnor och att lyfta 
fram, speciellt den kvinnliga tävlingsidrottens, negativa effekter.104 Sporting 
uppvärderar dock den moderna idrottande kvinnans prestationer i just denna 
text. ”Sund kroppsrörelse, frisk motion och gärna litet ansträngning under 
tävlingens spänning skapar hälsa och spänstighet. Varför skulle då denna 
stärkande sport vara mannen ensam förbehållen?” undrar Sporting exem-
pelvis i Charme 1924.105 I flera artiklar knyts kvinnor som sportutövare till 
ord som ”intåg” och ”erövring” inom idrott och det talas om att den moderna 
kvinnan gjort sporter till sina. Kvinnors utökade sportande ses således som 
en aktiv erövring, ett emancipatoriskt framsteg. Olika sporter såsom orien-
tering: 

I kraft av denna jämnställighet är det som de unga damerna på det yttersta 
av dessa dagar även börjat löpa orientering. Man studsar en smula, då man 
läste det första meddelandet och undrade hur i all världen en svag liten kvinna 
kunde våga sig ut i skogens och orienteringens farligheter på våt och höstlig 
mossmark. Men man fick snart belägg för att kvinnan är en lika flott oriente-
rare som mannen och att hennes fysiska förutsättningar äro lika briljanta som 
den maskulines!106

102 Scott, 2011, s. 100.
103 ”Vad de sportande damerna lärt oss”, Charme nr 12 1925, s. 25. 
104 När det gäller rådgivningsboken Sporting: Skönhetsgymnastik: ”Det dagliga dussinet” 

- den idealiska gymnastiken för damen står dock Gösta Holmström, som också var Char-
mes redaktör ett tag, som författare. 

105 ”Våra damer och allmänna idrotten”, Charme nr 20 1924, s. 6. 
106 Sportkvinnan”, Charme nr 22 1924, s. 12.
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Förvåning över hur mycket kvinnor kan klara av uttrycks när kvinnliga pre-
stationer inom sport diskuteras och kvinnors fysiska förutsättningar jäm-
ställs med mäns. Skribenten tar avstamp i traditionella föreställningar kring 
kvinnors fysiska (o)förmåga och motbevisar dem. Dessa diskussioner måste 
ses som ett led i de övergripande politiska debatter om kvinnors position 
efter rösträtten som fördes under mellankrigstiden, där kvinnor hela tiden 
var tvungna att bevisa sin kapacitet till exempel vad gällde tillträde till ar-
betsmarknaden. I dessa texter med en emancipatorisk grund finns en önskan 
om att expandera vad femininitetens gränser. 
 Återkommande påpekades det att det gick långsamt framåt för kvin-
nosporten och flera försök gjordes att förklara varför. I artikeln ”En verk-
ligt flott klubb” från 1928 diskuterades de begränsningar som den kvinnliga 
idrotten utsattes för ekonomiskt och att det nästan inte förekom några of-
fentliga tävlingar för att samla in pengar till att stärka kvinnors idrottan-
de.107 En upprepad kritik, från och med 1926, var att kvinnliga sportutövare 
i Stockholm hade få chanser till träning. I Göteborg hade sportande kvinnor 
tillgång till egna omklädningsrum och träningstimmar på Slottsskogsvallen, 
men i Stockholm var det nästintill omöjligt att träna på Östermalms idrotts-
plats eftersom det så ofta var fotbollsmatcher.108 Signe Johansson, både sim-
merska, bandyspelare, löpare och friidrottare, menar i en artikel från 1926 
att om det någon gång finns utrymme för kvinnor att träna på Östermalms 
idrottsplats ”finns det alltid en massa manliga idrottsmän, som måste av-
bryta sin egen träning för att – se på.”109 Begränsningarna utgjordes såväl 
av bristande tillgång till en plats att idrotta på, som av de manliga idrot-
tarnas blickar. Annerstedt visar att kritiken tog sig in i dagspressen genom 
en insändare i Dagens Nyheter 1925 i vilken det återberättades att kvinnor 
blev ”betittade och begapade” av män på just Östermalms idrottsplats, vilket 
borde motivera uppförandet av en kvinnlig idrottsplats.110 
 De svenska simmerskorna sägs 1926 ligga illa till i internationella tävling-
ar eftersom de endast har sex sommarveckor på sig att komma i form: ”[e]n 
svensk simmarflicka kan vintertid inte få tillfälle till någon träning, utom till 
’torrhoppning’ några tidiga morgontimmar i Stadion. Sturebadets bassäng är 
upplåten för damer någon kväll ibland, men dels är den inte så djup, att det 
går att hoppa där, och dels är det för mycket folk i vattnet, att distanssimning 

107 ”En verkligt flott klubb”, Charme nr 23 1928, s. 16–17. 
108 ”Signe Johansson – Stockholms kvinnliga idrottschampion”, Charme nr 13 1926, s. 

28–29. 
109 ”Signe Johansson – Stockholms kvinnliga idrottschampion”, Charme nr 13 1926, s. 29.
110 Annerstedt, 1983, s. 200. 
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är en absolut omöjlighet.”111 Läget var inte förändrat 1930, utan den tidigare 
nämnda simmerskan Maj Eliasson, också kallad ”Fröken Arne”, sägs vara 
helt otränad efter vintern, vilket beror på den snåla tillgången till Centralba-
det i huvudstaden. Endast på tisdagarna fick kvinnor använda den stora bas-
sängen, men för att rymmas i bassängen måste kvinnan ”vara smal som en 
synål för att komma fram i bassängen”.112 Förklaringsmodellerna gällande 
varför kvinnlig idrott var på tillbakagång, eller stagnerande, grundade sig i 
externa faktorer och ett motstånd mot kvinnosporten. Charme blev en aktör 
för att uppvärdera kvinnosport och kritiserade starkt de olika möjligheter 
som manliga respektive kvinnliga idrottsutövare hade till träning. Det fanns 
således en strävan efter likställdhet mellan könen, vilket gav en emancipa-
torisk prägel på sportsidorna i Charme. Kvinnors inträde på manliga arenor 
krävde således inte bara en ny femininitet utan också en omfördelning av tid 
och fysisk plats där moderna aktiviteter kunde utföras. 
 Det finns en ansats i Charme att visa hur sporten omformade kvinnor i 
en positiv riktning. Sporten verkar också karaktärsdanande enligt artikeln 
”Idrottsflickorna i träning” från 1929: 

Är man alltså en vanlig dödlig och inte en käck sportflicka och ändå lyckas 
komma upp så där hårresande tidigt en morgon, gör man förståndigt i att ta en 
titt på idrottsflickorna, för Stockholms idrottsflickor äro flickor hela dagen! 
Det är inte svårt att konstatera! Käcka, spänstiga, hurtiga, trevliga! Idrotten 
har ju en förmåga att uppfostra på ett alldeles särskilt sätt. De mindre sym-
patiska dragen i den kvinnliga psyken, pjåskigheten och småaktigheten t.ex., 
tycks vara obevekligt portförbjudna! När en idrottsflicka får en handboll i 
magen eller gör en kullerbytta, som sätter hjärtat i halsgropen på den där 
vanliga dödliga, som vi talat om förut, varken skriker hon eller får svim-
ningsanfall. Hon hoppar upp som en stålskena och kastar sig in i striden med 
glänsande ögon och glödande kinder. Småaktigt gräl och tvistigheter tycks 
också vara absolut uteslutet bland idrottsflickorna – man blir helt enkelt inte 
”stötta” på varandra. Kommen här sen och lären alla övriga kategorier av 
släktet kvinna!113

Sporten möjliggjorde förändring och idrottsflickor framställs som mindre 
komplicerade än andra kvinnor. Än en gång användes det veka kvinnoi-
dealet som en negativ motpol. ”Pjåskighet” och ”småaktighet” ses som en 

111 ”Från scen och boulevard”, Charme nr 13 1926, s. 5. 
112 ”Fröken Arne”, Charme nr 8 1930, s. 22, 34. Se också: ”Från den kvinnliga idrottsfron-

ten”, Charme nr 3 1929, s. 14; ”Såhär skall ni surfa”, Charme nr 15 1929, s. 14; ”Töpel 
sisters”, Charme nr 14 1929, s. 18–19; ”Här ska tränas!”, Charme nr 24 1931, s. 15; ”Var 
ska flickorna sporta?”, Idun, nr 6, 1929, s. 147, 160.

113 ”Idrottsflickorna i Träning”, Charme nr 10 1929, s. 12–13. 
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grundläggande del av det kvinnliga psyket men gick med sporten som medel 
att undvika. Eller är det så att idrottsflickan redan innan hon sportar var en 
viss typ av kvinna? En negativ bild av andra typer av kvinnor målas i varje 
fall upp. Till skillnad från när idrottsflickan beskrevs som maskuliniserad, 
gjordes hon här till ideal och särskiljdes från andra kvinnor genom sina po-
sitiva egenskaper. Den moderna idrottsflickan som typ innehöll i sig motstri-
digheter, beroende på vem som hade ordet. Denna ambivalens kan härledas 
till Bermans iakttagelser om moderniteten som dubbelbottnad; å ena sidan 
är den, här personifierad av idrottsflickor, ett hot mot det välkända, å andra 
sidan andas den nya möjligheter.114 
 De kvinnliga idrottarnas utrymme kringskars av kritiker genom synpunk-
ter på vilka former av idrottsgrenar som kvinnor tilläts tävla i, ekonomiska 
hinder, begränsad tid och plats att utöva sport liksom av mäns blickar. Det 
var ett starkt motstånd som mötte de kvinnor som ville idrotta, enligt Char-
me. Samtidigt fanns det i tidningen en vilja att förändra dessa villkor och 
ofta framställdes kvinnliga idrottare som ikoner för frihet. Här syns således 
exempel på samma framställningar av idrottskvinnor som Dyreson påvisar 
för ett amerikanskt sammanhang vid samma tid. De sportande kvinnorna 
ges i dessa texter handlingsutrymme och ses som subjekt. Dessa kvinnor 
utmanar genusordningen genom sitt anspråk på vad som tolkades som man-
liga aktiviteter och är därmed ett exempel på det som Schippers benämner 
pariafemininitet. Det vill säga att motståndarna till kvinnlig idrott tycks ha 
uppfattat dessa kvinnor som ett hot mot femininiteten och därmed komple-
mentariteten. I de argument för kvinnors tillgång till idrott, och där idrott ses 
som en aktivitet som passar för kvinnor, handlar det istället om att utvidga 
den hegemoniska femininiteten, och med detta synen på vad det innebar att 
vara kvinna.
 Sportens funktion som frigörande i sig framhölls i Charme, liksom dess 
positiva effekter på kvinnors psyken och kroppar. I enlighet med Tolvhed ser 
jag alltså att det fanns en tydlig feministisk ansats hos de som förespråkade 
kvinnors idrott under 1920-talet.115 Idrottsvetaren Eva Olofsson menar att 
det är först på 1970-talet som sport blev en arena för jämställdhetspolitik.116 
Dock anser jag att det är tydligt att det just var frågor kring makt i relation 
till kropp och plats som förhandlades i Charme och att flera förespråkare för 
kvinnoidrott hade en politisk agenda för kvinnors emancipation. 

114 Berman, 2012, s. 21.
115 Helena Tolvhed, ”Kroppen och emancipationen. Om idrott och fysisk aktivitet som ge-

nushistorisk utmaning´”, Scandia nr 2, 2012, s. 87.
116 Olofsson, 1989, t.ex. s. 69–70, 189–190. 
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Erotiska objekt – tävlingar i 
skönhet och jakt på ideal

Sport förekom främst på två nivåer i Charme, dels genom rapporter från 
professionella arenor och intervjuer med kända idrottskvinnor, dels sport 
på en vardaglig nivå och då ofta som ett skönhetsmedel. Sportande kvinnor 
och skönhet kopplas återkommande samman såsom i en rådgivningskrönika 
från 1924: ”Man vågar utan att frukta för att göra sig skyldig till överdrifter 
fastslå att de flesta kvinnor, vilka syssla mycket med kroppskultur och sport, 
fylla ganska högt ställda anspråk på skönhet och fulländning.”117 Sport som 
ett medel för att bli vacker är också ett återkommande tema i spalten ”Skön-
het och hälsa” där Sporting besvarar frågor, visar gymnastikövningar och 
lyfter aktuella ämnen kring sport, kropp och hälsa.
 Sport och skönhet fördes även samman under perioden och exempelvis 
i USA korades den vackraste kvinnliga spelaren i den nationella basket-
bollsturneringen. Sporttävlingen blev således också en skönhetstävling.118 I 
denna anda utlyste Charme 1926 en tävling under parollen ”Den käckaste 
sportflickan” till vilken läsarna ombads skicka in fotografier. Priset som ut-
lovades var 50 kronor kontant. Syftet med tävlingen var att ”få fram något 
verkligen representativt för den svenska sportkvinnan, en bild varunder man 
med övertygelse kan skriva: den idealiska svenska idrottsflickan.”119 Flickan 
som efterfrågas ska vara ”käck, frisk och vacker”.120 I den första gallringen 
av bilder visas åtta fotografier upp och av dessa dominerar kvinnor i gym-
nastikposer, vilket kan förklaras med att gymnastik sågs som en acceptabel 
och feminin aktivitet.121 Förmodligen gjorde denna åsikt avtryck i vilka bil-
der som hade störst chans att vinna. I de följande numren preciseras kraven 
på fotografierna: ”idealet för den svenska idrottskvinnan eller sportflickan, 
bör inte vara en alltför maskuliniserad typ.”122 Det går att anta att precise-
ringen gjordes för att bilderna som dittills skickats in inte stämde överens 
med Charmes ideal. 
 Tävlingsbidragen användes sedan för att lyfta fram hur en svensk sport-
flicka borde se ut. De bilder som publicerades visade främst på gymnasti-

117 ”Hur man får en vacker hållning”, Charme nr 21 1924, s. 12. 
118 Cahn, 1995, s. 78. 
119 ”Skönhet och hälsa”, Charme nr 10 1926, s. 24. 
120 ”Skönhet och hälsa”, Charme nr 13 1926, s. 30.
121 Argument mot boxning och brottning som framhålls är bland annat att det är aktiviteter 

som är förfulande för kvinnors hud samt farlig för deras bröstparti. Se till exempel: ”Vad 
de sportande damerna lärt oss”, Charme nr 12 1925, s. 12–15; ”Sportkvinnan”, Charme 
nr 22 1924, s. 12. 

122 ”Skönhet och hälsa”, Charme nr 13 1926, s. 30. 
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Bild 26. Ur Charme nr 11 1931, s. 7.

Bild 27. Ur Charme nr 9 1931, s. 20–21.



moderna sportkvinnor

idrottsforum.org 2018-12-19 29

serande kvinnor, alternativt tycks de inte ha något med sport att göra, mer 
än möjligtvis att de avporträtterade befinner sig i naturen. Naturen som ku-
liss underströk ”naturlig” femininitet, liksom den sportande kvinnokroppen 
ofta framhölls som naturlig och hälsosam. Kanske berodde valet av miljö 
också på en glidning som fanns mellan sport och kroppskultur. Sporting 
betonade 1926 att: ”[d]e unga damer, vars fotografier pryda detta vackra 
bilduppslag, ha funnit vägen. Ge inte de den rätta bilden av kvinnlighet, 
friskhet, ursprunglighet och skönhet? Är inte deras exempel fullt lika värde-
fullt, som den propaganda de flämtande, muskelspännande, ansträngda, re-
kordjäktande ’olympiakvinnorna’ förmå att ge?”123 Kvinnliga sportutövare 
degraderades alltså och kroppsliga uttryck som oundvikligen kommer av 
sportande såsom ansträngning, spända muskler, flämtningar och tävlande 
ses som tecken på fulhet och okvinnlighet. 
 Dyreson poängterar att sportande kvinnor oftare framställdes på bild än 
i text i USA under 1920-talet, vilket var en strategi hos dagstidningar för 
att öka försäljningen.124 I Charme är bildmaterialet stort och inte sällan ut-
görs mittuppslaget, eller ett annat dubbeluppslag, av ett bildreportage som 
kompletteras med kortare texter. Reportaget ”Flickor i farten” från 1931 
har denna struktur.125 Bildreportaget utgörs av sex fotografier varav fyra är 
gruppbilder. Rubriken ”Flickor i farten” korrelerar emellertid dåligt med vad 
som faktiskt sker, eller snarare inte sker på bilderna. De avbildade kvinnorna 
sitter eller står och är alltså inte aktiva och rörliga såsom rubriken anger. 
Undantaget är en bild på en kvinna som cyklar, men som det ser ut i maklig 
takt. En annan bild visar åtta kvinnor i startgroparna inför ett lopp. Men de 
befinner sig trots allt inte i rörelse, utan i stillastående position. Den bild 
som lämnas störst utrymme är ett fotografi av fem kvinnor som är avbildade 
sittande, bakifrån, med bara ryggar och alla utom en tittar fram över sina 
axlar och ler. Bilden tycks inte ha någon koppling till sport och bildtexten 
avslöjar inte mer än att det är en grupp ”pigga amerikanska ungdomar som 
tar årets första improviserade solbad”. Kvinnornas ryggar är dock i fokus 
för hela mittuppslaget. En liknande bild på samma unga kvinnor återfinns 
två nummer senare, som en illustration till reportaget ”Simmarflickorna och 
Los Angeles”.126 Kvinnorna ligger istället på mage och deras ben och ryggar 
exponeras. Även nu ler de unga kvinnorna och tittar upp över axlarna, utom 
en som istället riktar blicken bort från betraktaren. Ryggen, i likhet med 

123 ”Käcka och vackra svenska sportflickor”, Charme nr 18 1926, s. 21.
124 Dyreson, 2003, s. 437. 
125 ”Flickor i farten”, Charme nr 9 1931, s. 20–21. 
126 ”Simmarflickorna och Los Angeles”, Charme nr 11 1931, s. 6–7. 
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benen, var en skönhetssymbol och den sexualiserades också under 1920-ta-
let.127 
 Genom att låta avklädda kvinnor i passiva positioner gestalta ”sportflick-
or” sexualiseras kvinnliga sportutövare.128 Sporten blir till en förevändning 
för att få exponera kvinnokroppen, precis som Dyreson skriver.129 Cahn 
menar att populärpressen under 1920-talet legitimerade kvinnors sportande 
med argumentet att idrott gjorde kvinnors kroppar mer sexuellt attraktiva. 
Hon menar att vinsten med sportandet framhölls som dubbel; för det första 
fick kvinnor mer sex appeal och för det andra innebar det en njutning att titta 
på attraktiva kvinnliga idrottare.130 På liknande vis använde Charme sporten 
som en inramning för att kunna visa unga, avklädda flickor. Samtidigt bör 
det dock tilläggas att många av fotografierna i Charme, inte endast sportbil-
derna, är arrangerade och ofta står personen som blir avbildade stilla. Dock 
är det en påtaglig skillnad i jämförelse med de bilder av sportande män som 
publicerades i Charmes bilaga ”Herrvärlden” där manliga idrottare oftare 
återges i utövandet än stillastående. Skillnaden stärker mitt resonemang om 
att sportkvinnor användes som erotiska objekt. 
 Mer aktiva bilder efterfrågas till tävlingen ”Den käckaste sportflickan” 
1926. Sporting beklagar att bilderna som skickats in är alltför likartade: 
”Varför inte ta några livfulla tennissituationer à la Susanne Lenglen? Eller 
några foton av en simmerska i språnget eller i vattnet?”131 Alltför kroppsligt 
aktiva och ansträngda kvinnor avfärdas nästintill med avsmak, som jag dis-
kuterar ovan och ironiskt nog blir även bilder av passiva sportkvinnor av-
färdade. Målet tycks vara lagom aktiva idrottare som på en gång kan tolkas 
som kvinnliga och aktiva, men som inte gränsar till överdrivet sportande. 
 En artikel med en rapport från de första olympiska spelen för kvinnor 
publiceras i Charme 1922. De svenska simmerskornas framgångar i olym-
piaden påtalas och de ”lade beslag på lejonparten av troféerna” men det 
”som frapperade publiken var emellertid inte segrarna utan den käcka håll-
ning och den grace svenskorna utvecklade.”132 Svenskornas ”bländande 
skönhet” sägs vara omskriven i franska dagstidningar. Svenskornas skönhet 
tillskrivs sportandet men framför allt den långa tradition av Ling-gymnastik 

127 Wilson, 1985, s. 92–93. Charme utlyste även en tävling för att hitta den vackraste ryg-
gen, vilket förstärker detta. ”Var finns svenskan med den vackraste ryggen?”, Charme nr 
20 1925, s. 8.

128 I de 20 reportage om simmerskor som förekommer i Charme återfinns endast en bild där 
en kvinna befinner sig i vattnet. 

129 Dyreson, 2003, s. 437. 
130 Cahn, 1995, s. 77. 
131 ”Skönhet och hälsa”, Charme nr 14 1926, s. 26.
132 ”Simnajader i Ultima Thule”, Charme nr 15 1922, s. 13.
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som präglat Sverige.133 Här samverkar således femininitet, kropp och na-
tionalitet för att formera svenskhet som det ideala. Genom att påtala andra 
nationers fascination över de svenska idrottskvinnorna konstrueras svensk-
het som hegemonisk. På samma vis normeras svenskhet som idealet i arti-
keln ”Europas simmarflickor” från 1927: ”våra egna svenska, najader, som 
genom sin ljusa friskhet väckte ett oerhört uppseende i den övervägande 
Bologna-församlingen.”134 De svenska simmerskorna kunde nämligen inte 
delta i tävlingen på grund av att något blivit fel med deras anmälningar. 
”Svartmuskingarna” i publiken sägs vara missnöjda eftersom de törstade 
efter skönhet. Genom att polarisera svenskornas ”ljusa friskhet” mot publi-
kens ”svartmuskighet” befästs således svenskheten och vitheten som ideal. 
Även Husmodern rapporterar från Olympiska spelen i Antwerpen 1920. ”De 
svenska idrottsflickorna voro högst populära” meddelade tidningen. När de 
svenska flickorna syntes på gatorna i staden fanns det tillfälle att ”konsta-
tera den himmelsvida skillnaden mellan germansk och romansk ungdom 
i tonåren. De svenska töserna voro välgymnastiserade och smärta”.135 De 
beskrivs som så ”käcka och trevliga representanter för ung svensk kvinnlig-
het att man frestades tro att urvalet gjorts ur estetisk synpunkt snarare än 
sportlig.”136 De svenska simmerskorna förkroppsligade och symboliserade 
med andra ord den svenska nationen men inte som sportutövare, utan som 
skönhetsobjekt. 
 I ”Vår sport” i Idun 1932 framhålls att ”den blonda välväxta Brita Lovén” 
gärna hade setts som Sveriges representant i internationella tävlingar.137 
Bakom formuleringen döljer sig en önskan om att nationen ska represen-
teras av en ung kvinna som ser svensk ut och inte bara är svensk. Samma 
år rapporterar tidningen från en internationell tennistävling i Frankrike och 
säger sig vara förbluffad över ”hur många fula kvinnor det finns i den vita 
sportens leder”. Några engelskor utgör dock ett undantag och uppvisar ”den 
anglosaxiska rasens förträfflighet”. Denna koppling mellan ras och skönhet 
var tidstypisk. Som Ulrika Kjellman visar hävdade Rasbiologiska institutet 
på 1920-talet att de som levde i Sverige var vitast och därmed vackrast.138 
Även Tolvhed konstaterar att kvinnliga olympiska deltagare vann erkännan-
de när de förkroppsligade svenskhet och femininitet, snarare än på grund av 

133 ”Simnajader i Ultima Thule”, Charme nr 15 1922, s. 13. 
134 ”Europas simmarflickor”, Charme nr 24 1927, s. 47. 
135 ”Belgiska kvinnotyper i den olympiska staden”, Husmodern nr 39 1920, s. 616.
136 ”Belgiska kvinnotyper i den olympiska staden”, Husmodern nr 39 1920, s. 616.
137 “Vår sport”, Idun nr 20 1932, s. 501. 
138 Kjellman, 2013, s. 188.
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sina idrottsliga prestationer, vilket i förlängningen trivialiserade kvinnliga 
idrottare.139 
 Samtidigt som svenskornas uppskattade skönhet lyftes fram, raljeras i en 
artikel över två ungerska simmerskor som vunnit ”koketteripriset”.140 Ung-
erskorna sägs ha varit ointresserade av simningen men i högre grad intres-
serade av att visa upp sig på kajen framför fotografer från tidningar från 
hela Europa. Simmerskorna förväntades vara attraktiva, men fick inte be-
jaka uppmärksamheten i så hög grad att de gör sig skyldiga till överdriven 
femininitet och koketteri. Gränserna för en acceptabel, eller hegemonisk, 
femininitet var följaktligen snäva. Flirtande, ytlighet och bejakade av den 
egna skönheten avfärdades genomgående i Charme och fick utmärka en av-
färdad och oönskad femininitet. 
 Kvinnors idrottande debatteras också i relation till kamratskap och kam-
ratäktenskap, vilket diskuterats mer ingående i avhandlingens kapitel ”Kam-
rater i äktenskapet”. I ett nummer av Charme från 1931 citeras, den redan 
nämnda, franska skådespelaren Maurice Chevalier. Han ser sport tillsam-
mans med kvinnors intellektuella bildning och förmåga att diskutera politik 
som ett hot mot den heterosexuella relationen: 

Tänk er exempelvis möjligen [sic] av en modern Casanova, förklarande sin 
kärlek i månskenet till den flicka som tidigare på dagen tävlat med honom i 
ridning, simning, tennis och bridge, eller i diskussion om dagens politiska 
problem. Omöjligt!!!141

Chevalier uttrycker alltså en oro kring den moderna kvinnans utveckling. 
Här ses förhandlingarna kring huruvida kvinnor skulle ses som objekt eller 
subjekt. När kvinnan blev ett handlande subjekt var det inte längre möjligt 
att se henne som ett erotiskt objekt och därmed som en potentiell kärleks-
partner. Det fanns en underliggande rädsla för att moderniteten skulle leda 
till förändrade kärleksrelationer. Oron grundade sig också i att den komple-
mentaritet, som Schippers identifierar som själva grunden för genusordning-
en, skulle falla sönder och att män och kvinnor skulle bli till likar. Motsatt 
åsikt förs fram av redaktören Erik Pallin142 som menar att samlivet mellan 
man och kvinna stärks av att kvinnan sportar som ”en god kamrat” till man-
nen. Kvinnor och män bör spela tennis, gå promenader och åka skidor till-
sammans, vilket verkar sammansvetsande för kärleken. Pallin konkluderar:

139 Tolvhed, Nationen på spel, 2008, s. 169. 
140 Europas simmarflickor”, Charme nr 24 1927, s. 47.
141 ”Kvinnorna och kärleken”, Charme nr 20 1931, s. 25. 
142 Erik Pallin var företrädare för kvinnlig idrott och den som först väckte frågan om ett 

kvinnligt idrottsmärke 1911. Olofsson, 1989, s. 62.
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[D]et kan ej vara roligt att ha en hustru, som knappt orkar gå ned till bryggan 
på sommarnöjet för att möta er vid båten, som icke kan spela lawntennis på 
eftermiddagarna eller är livad för att ta en långpromenad. Och på vintern – ja, 
mannen vill gärna ha kvinnligt sällskap på sina utflykter, och kan han ej få 
sin maka med på söndagsfärden ut i skärgården eller skidåkningen, så händer 
det, att han sällar sig till annat sällskap som har unga glada kvinnor med!143 

En kvinna som inte lever upp till kravet på att vara en god, sportande kamrat 
till sin make riskerar alltså att förlora honom till andra, unga och glada kvin-
nor. Det blir i denna föreställning närmast kvinnors plikt att sporta om de 
eftersträvar en god och hållbar kärleksrelation. 

143 ”Sporten som hemlyckans vårdare”, Charme nr 14 1923, s. 16. Se liknande resonemang 
i: ”Kvinnosporten är ett villkor för folkhälsan”, Husmodern nr 19 1920, s. 297; ”Spor-
tens segertåg”, Charme nr 14 1923, s. 10–11, 13.

Bild 28. Ur Charme nr 10 1932, s. 24.
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I Charme förekom att fotografier, förmodligen som utfyllnad, placerades 
utan koppling till det kringliggande materialet. En sådan bild föreställande 
en icke-namngiven tennisspelerska publicerades 1930. Under bilden påpe-
kas att den välkända Suzanne Lenglen hade lämnat tennisbanorna och of-
fentligheten, men att ”’den vita sporten’ hade fått andra och lika söta pro-
pagandaföremål.” Läsarna bjöds in till att betrakta den anonyma kvinnan 
på bilden: ”Vad sägs om stilen och snittet på den här pigga engelskan till 
exempel?”144 Exemplet visar hur sportande kvinnor gjordes till erotiska ob-
jekt. Läsarna uppmanas att värdera och studera kvinnokroppen. Reportaget 
”Ett ’benigt’ kapitel” från 1932 illustreras med ett fotografi av en simmer-
ska. Bilden visar en kvinna i helfigur iklädd badmössa och baddräkt som 
är frilagd, det vill säga utklippt ur bakgrunden. Bildtexten lyder: ”Sveriges 
sötaste simmerska har en figur och ett par ben, som äro absolut perfekta. 
Absolut de rätta proportionerna.”145 Det framgår inte vem simmerskan är, 
men hon förväntades förmodligen vara känd av läsarna. Genom att låta 
henne utgöra idealet för kvinnlig skönhet och förflytta henne från idrotts- 
till skönhetssidorna transformeras hon från att vara idrottare till ett sexuellt 
objekt. Hon får epitetet ”Sveriges sötaste simmerska” och utelämnandet av 
hennes namn förstärker objektifieringen än mer. En parallell kan dras till 
den australiensiske idrottsforskaren Jim McKay som skriver om mediala 
representationer av kvinnliga idrottare i ett mer nutida perspektiv. Han ser 
hur medier tenderade att endast låta kvinnliga idrottare vara framgångsrika 
inom patriarkala gränser och den heterosexuella normen. ”Women are being 
asked to market their sports according to voyeuristic potential rather than 
other values” slog han fast för en nutida period.146 Den kategori av idrot-
tande kvinnor som Dyreson kallar erotiska objekt är således påtaglig också 
i den svenska veckopressen. De sportande kvinnorna sexualiseras och blir 
fast i positionen som i första hand visuellt begärliga objekt. Dessa kvinnor 
förstärker komplementariteten mellan könen och upprätthåller heteronor-
mativiteten och kan placeras i toppen av Schippers modell som hegemonisk 
femininitet. Det vill säga att kvinnors idrottande inte sågs som hotande, så 
länge det utfördes på vad som uppfattades som rätt sätt. 

144 Charme nr 17 1930, s. 16. 
145 “Ett ’benigt’ kapitel”, Charme nr 10 1932, s. 24.
146 Jim Mckay,”Embodying the ‘New‘ Sporting Woman”, Hecate: women´s interdisciplin-

ary journal nr 1, 1994, s. 78. 
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Sammanfattning

Sportens funktion för kvinnor var omdebatterad i veckopressen. I Charme 
var det inte fråga om en linjär utveckling i mottagandet av moderna och 
sportande kvinnor, utan förhandlingarna kring kvinnoidrotten pendlade 
fram och tillbaka under utgivningsperioden. Omväxlande sågs sporten som 
emanciperande, kroppsstärkande eller maskuliniserande. Stundtals använ-
des den också som en förevändning för att publicera sexualiserande bilder. I 
Charme fanns det, med bara ett undantag,147 inga skribenter som var emot att 
kvinnor motionerade och idrottade. Debatten handlade snarare om hur och 
varför den kvinnliga kroppen skulle sporta. Emellertid var en sak gemensam 
för samtliga debattörer: sport kunde inte utövas för sin egen skull utan en-
bart i syfte att utveckla, försköna och skapa sunda svenska kvinnokroppar. 
 Dyreson ser, som jag presenterade inledningsvis i kapitlet, hur kvinnor 
inom sport framställdes antingen som handlande subjekt, det vill säga iko-
ner för frihet, eller som erotiska objekt. Ytterligare två kategorier kan föras 
till modellen när det gäller den svenska veckopressens förhållande till sport 
och moderna kvinnor, nämligen maskuliniserade icke-kvinnor och sunda 
sportflickor. De moderna idrottande kvinnorna som de framställdes i svensk 
veckopress kan således kategoriseras enligt följande: 

1. Ikoner för frihet. De sportande kvinnorna ges handlingsutrymme 
och ses som subjekt. Emancipationen är i fokus i framställningar 
av dessa idrottskvinnor. De utmanar genusordningen genom sina 
anspråk på vad som allmänt uppfattas som manliga aktiviteter och 
är därmed ett exempel på det som Schippers benämner pariafemi-
niniteter. 

2. Erotiska objekt. De sportande kvinnornas sexualiseras och blir fast 
i positionen som i första hand visuellt begärliga objekt. Dessa kvin-
nor förstärker komplementariteten mellan könen och upprätthåller 
heteronormativiteten. De kan placeras i toppen av Schippers modell 
som hegemonisk femininitet. 

3. Maskuliniserade icke-kvinnor. De kvinnor som passerar gränsen för 
accepterad femininitet, genom sportutövning, förlorar i femininitet 
och ses som maskuliniserade. Även dessa kvinnor är en utmaning 

147 Undantaget utgörs en krönika i vilken skribenten avråder kvinnor från att syssla med 
något mer betungande än dans. Inte ens gymnastik som annars anses passande för kvin-
nokroppen ses som önskvärt. ”Smidighet och styrka genom kroppskultur”, Charme nr 
22 1926, s. 8–9, 34,
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mot genusordningen genom sina anspråk på traditionellt manliga 
arenor, något som gör även dem till ett exempel på pariafemininitet. 

4. Sunda sportflickor. Dessa idrottsflickor utgör ett ideal för hälsa 
och friskhet. De ses som en positiv markör för sportens utveckling. 
Denna kategori av idrottande kvinnor ses också som representativ 
för svenskhet och deras hegemoniska position förstärkts genom 
jämförelser med andra nationers kvinnor där de ses som överlägset 
sundast och vackrast.

”Den käcka sportflickan”, ett exempel på en sund sportflicka, blev en åter-
kommande typ i Charme under 1920-talet. Eva Blomberg menar att det 
skedde en tydlig förändring i tidskriften Filmjournalen där den vampiga 
kvinnan under 1930-talet ersattes med just en sund, ”käck sportflicka” som 
inte använde smink.148 I Charme såg det annorlunda ut och de båda typerna 
existerade parallellt och gestaltade två delar av 1920-talets moderna kvinna. 
Under perioden gjordes försök att feminisera sportande kvinnor eftersom 
sportutövandet bröt mot traditionella kvinnlighetsideal. Feminiseringen 
skedde genom ett inkorporerande av fysisk styrka som en del av den kvinn-
liga kroppen och genom ett uppvärderande av den nya typen av kvinno-
kropp, en strategi med en emancipatorisk grundtanke. En annan strategi var 
att avfärda sportande kvinnokroppar, i varje fall muskulösa och starka så-
dana, samt avfeminisera dem och påföra ett hot om maskulinisering som i 
förlängningen skulle kunna resultera i att kvinnor blev icke-heterosexuellt 
begärliga objekt. Sportandet tvingade fram en ny definition av femininitet, 
som dock inte fick drivas för långt. Moderniteten hade även i relation till 
idrotten sina tydliga gränser och en snäv balansgång var framträdande vad 
gällde den moderna femininiteten. 
 Kvinnor som önskade benämnas som moderna kunde inte utesluta sport 
och motion ur sin repertoar – ett modernt utseende räckte inte, vilket också 
Søland pekar på.149 Men i relation till sporten aktualiserades även frågor 
kring den moderna kvinnlighetens gränser. Den moderna sportande kvinnan 
blev både en möjlighet och ett hot. Hotet mot makt och maskulinitet var 
påtagligt, men den moderna kvinnan sågs också som ett framsteg gentemot 
tidigare generationers kvinnoideal. En viss motsägelsefullhet kan skönjas 
när traditionella värden i femininiteten omförhandlas, för vad var då fe-
mininitet? Femininitet blev något förhandlingsbart som måste gränssättas 
och kvinnokroppen måste kontrolleras för att passera som feminin. Krop-

148 Blomberg, 2006, s. 74. 
149 Søland, 2000, s. 48. 
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pen uppfattades på samma gång som biologisk, naturgiven, konstruerad 
och påverkningsbar. Sport sågs som ett medel både för att skapa femininitet 
och som ett hot mot densamma. Idrotten var också en politiserad arena som 
rymde större frågor än själva aktiviteten sport, såsom kvinnors tillträde till 
offentligheten liksom frågor om lika villkor och rättigheter att vara deltagare 
i det moderna samhället. 


