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Förord 

När ett avhandlingsmanus äntligen är färdigt, ställs du inför ännu ett huvud-
bry: hur tackar du på bästa sätt de personer som hjälpt dig under vägens gång? 
Avhandlingen är ju – även om frasen är sliten – i mycket en kollektiv produkt. 
Jag vill därför tacka min huvudhandledare Johnny Wijk för många skratt och 
roliga såväl som allvarsamma samtal. Johnnys visdomar har varit mig en stor 
hjälp, samtidigt som han inte på något sätt pressat mig utan låtit mig arbeta 
självständigt. 

Min biträdande handledare Eva Blomberg har genom sin kritiska och sam-
tidigt positivt engagerade blick fördjupat flera av de empiriska och teoretiska 
diskussionerna i avhandlingen. De har bidragit mycket, och därför ska Eva 
också ha ett stort och varmt tack. 

Helena Tolvhed var min grundliga slutseminarieopponent. Hennes kunniga 
reflexioner och kännedom om genus och textdisposition gav mig ovärderliga 
verktyg i det sista skedet av avhandlingsskrivandet. Även som medmänniska 
har hennes hejarop varit av yttersta vikt vid färdigställandet av avhandlingen.  

Min tredjeläsare Bo Persson, eller ”Snäll-Bo” som några av oss kallar 
honom, har bidragit med stöd och kunskaper som varit ytterst betydelsefulla 
för slutförandet av detta arbete. Dessutom delar vi en gemensam och kanske 
lite barnslig kärlek till äldre tiders fysiska kraftprov.  

Jag hade under vårterminen 2015 tack vare stöd från Birgit och Gad 
Rausings Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse förmånen att få 
vistas vid New York University, under ledning av Jeffrey T. Sammons. 
Sammons fungerade som ett utmärkt bollplank under denna tid, och hans kun-
skaper om såväl boxningshistoria som afro-amerikansk historia har fördjupat 
flera av diskussionerna i avhandlingen. 

Jag har även fått ypperligt bistånd, givande kommentarer och glada tillrop 
från Christina Florin, Jens Ljunggren, Arwid Lund, Therese Nordlund 
Edvinsson, Lena Sohl och, sist men inte minst, bästa Sofie Tornhill som stöttat 
mig mycket i sluttampen. 

Jag vill även tacka deltagarna vid Idrottshistoriska seminariet, genussemi-
nariet och doktorandseminariet vid Stockholms universitet, liksom dem som 
närvarade då jag presenterade texter hos Tema ISAK vid Linköpings universi-
tet och idrottsvetenskapen vid Malmö Högskola. 

Under min doktorandtid har jag haft förmånen att få vara en del av 
doktorandkollektivet vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet – 
en varm, positiv och tillåtande miljö. Jag skulle vilja rikta ett megastort tack 
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till deltagarna vid mitt slutseminarium. Tyvärr har närvarolistan vandrat iväg, 
och ett varmt tack riktas till att börja med till min sympatiske seminarieledare 
Håkan Forsell. Om mitt minne inte sviker mig tackar jag särskilt Johan 
Bergman, Josefin Berndt, Nevra Biltekin, Olof Blomqvist, Olof Bortz, Mari 
Eyice, Charlotta Forss, Martin Friis Andersen, Eva Joelsson, Otso 
Kortekangas, Jenni Lares, Eva-Marie Letzter, Sofia Lindgren, Ale Pålsson, 
Anton Runesson, Anna-Carin Stymne och Lisa Svanfeldt-Winter, och om jag 
glömt någon: förlåt och tack till dig också. Till er alla som under 
forskarutbildningens gång engagerat er i det jag gjort, och genuint brytt er om 
mig som person liksom mitt arbete, känner jag en enorm tacksamhet. Ni vet 
vilka ni är, ingen nämnd och ingen glömd! 

Vid färdigställandet av avhandlingsmanus har jag fått utomordentlig hjälp 
av och haft förmånen att få min text granskad och korrekturläst av Kattis 
Bergander, Emil Bertilsson, Edvin S Frid, Adam Grimshaw, Olof Hansson, 
Sofia Lindgren och Maria Rossipal. Ni är bäst! Ett särskilt stort tack riktas 
återigen till doktorandkollegan och vännen Olof Bortz som läst mitt manus 
och kommenterat det i sin helhet. Tusen tack! 

Stort tack till min fina och starka storasyster Ida och mina föräldrar, min 
empatiska mamma Agneta och min tuffa pappa Sven. Den här avhandlingen 
handlar delvis, på gott och ont, om dig pappa! 

Ett särskilt tack riktas till Samuel Edquist för ett oinskränkt känslomässigt 
stöd. Utan dig vet jag inte vad jag hade gjort under de år som arbetet med 
avhandlingen pågått. För att parafrasera avhandlingens teoretiska del, i dina 
ögon har jag alltid ett värde och du ett i mina! 

 
Stockholm den 5 april 2017 
Emma Pihl Skoog 
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Kapitel 1: 
Inledning – Kropp, kroppslighet och idrott 

Hur kroppar tolkas och uppfattas är en central del av våra relationer till andra 
människor. På samma gång spelar kroppen en viktig, om inte avgörande, roll 
för den egna jaguppfattningen, en uppfattning som i de flesta fall dessutom är 
samhälleligt konstruerad. En kropp signalerar alltid vissa värden, som 
vanligen varierar beroende på sammanhang. I en kontext kan kroppen ses som 
alldeles för stor, men i en annan ses samma storlek som något positivt. De 
värden en kropp tillskrivs är emellertid förbundna med makt och utbytet sker 
inte på en jämlik arena. En person med en muskulös fysik kommer exempelvis 
att uppfattas på ett annat sätt än den icke-muskulösa, den kroppsarbetande på 
ett annat sätt än den kontorsarbetande, eller den överviktige på ett annat sätt 
än den magre. Vissa grupper, samhällen och människor har också mer makt 
än andra att avgöra hur kroppar bör se ut, fostras fram och uppföra sig. Speci-
fika kroppspraktiker och kroppsideal anses som mer riktiga, rätta och vackra; 
värden som också varierar över tid. Olika kontexter föder olika kroppsideal, 
och det är sällan fråga om en rak eller enkelriktad process. Ofta innefattar 
synen på kroppen motsägelsefulla uttalanden, såsom: du ska vara muskulös 
men inte för muskulös, eller du ska vara smal och vältränad men inte för smal.1 

Den här avhandlingen handlar om olika kroppsideal i relation till klass-
apekter, i ett historiskt perspektiv. Närmare bestämt handlar den om denna 
problematik inom kraftsporterna boxning och tyngdlyftning. Idrotten har i 
modern tid kommit att spela en viktig roll i hur samhället som helhet och 
enskilda individer kommit att betrakta kroppar och deras fysiska gestaltning.2 
Det är inte kontroversiellt att påstå att kroppen står i centrum inom idrotten, 
eller att kroppspraktiker utgör dess centrala kärna. Även om graden av fysisk 
ansträngning varierar mellan olika idrotter, liksom vilka tekniker som 
tillämpas, ses fysiken vanligen som en väsentlig sinnebild för idrottandet. Den 
idrottande kroppen spänner dessutom över ett brett spektrum, där den bland 

                                                        
1 Se exempelvis Skeggs 2004 s. 14. 
2 Med idrott menas här ”institutionaliserad fysisk aktivitet inriktad på att söka förbättra eller 
bibehålla den fysiska prestationsförmågan”, där deltagandet styrs av ”socialt överenskomna 
regler, mål och normer, vars källor är de etablerade idrottsorganisationerna” (Schelin 1985 s. 
27). Med idrottsrörelse menar jag den organiserade delen av idrotten: föreningar, förbund och 
deras intellektuella kringaktiviteter såsom tidnings- och bokutgivning. Vidare används ordet 
sport som synonym till idrott. 
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annat disciplineras, åtrås, excellerar, domineras, uppvisar aggressivitet, är i 
rörelse. På samma gång är medvetandet förkroppsligat och kroppen en del av 
hur jaget positionerar sig och uppfattar världen.3 

Den idrottande kroppen har samtidigt kommit att betraktas olika inom olika 
sociala, kulturella och politiska kontexter. De olika typer av fysisk gestaltning 
och rörelsemönster som olika idrottsgrenar ger upphov till har inte heller hyll-
ats unisont eller lyfts fram som ideal inom alla samhällsklasser eller i sam-
hället som helhet.4 Detta förhållande är något som jag ämnar undersöka i min 
avhandling. Jag har tagit min utgångspunkt i vad som kallats för kraftidrotter, 
där kroppsarbetande män dominerade bland utövarna. Att dessa idrotter skulle 
bestå av renodlad arbetarklass är dock inte fallet. I likhet med arbetarrörelsen 
kom en del ledande personer att hämtas ur andra grupper.5 I klustret av kraft-
idrotter ingick tyngdlyftning, eller atletik som den också kallades, boxning 
och brottning som huvudgrenar, men även dragkamp, armbrytning och olika 
mer traditionella brottningslekar kunde rymmas inom begreppet. På grund av 
källäget kommer dock särskilt boxning och tyngdlyftning att undersökas.6 
Mellan de två idrotterna rådde emellanåt en hel del skillnader i synen på såväl 
det kroppsliga som idrottsutövandet, men en gemensam nämnare var att de 
båda främst kom att utövas av just arbetare. Dessa idrotter genomgick, som vi 
ska se, en specialiseringsprocess under undersökningsperioden – ca 1920–
1960 – samtidigt kom även bodybuildingen i nordamerikansk tappning att 
introduceras mot slutet av perioden. Dessutom var dessa två idrotter bitvis 
mycket uppmärksammade bland åskådare och inom massmedia, under en 
period då idrotten växte till massrörelse.7 

                                                        
3 Turner 2008 s. 55; Woodward 2009. 
4 Se även Hans Bondes studie av hur olika samhällsklasser runt sekelskiftet 1900 idrottade 
utifrån skilda intressen. Arbetarklassen hade en annan kroppsuppfattning än överklassen och 
sökte sig därför mer till kontaktidrotter och styrkegrenar – idrotter där den fysiska styrkan och 
prestationen blandad med möda och svett var centrala komponenter medan över- och 
medelklassen valde idrotter där fart och redskap istället var viktiga inslag. Bonde 1991; se även 
Eichberg 1988; Bourdieu 1978; Bourdieu 2010 s. 208–225; Yttergren 1996. 
5 Exempelvis den professionella boxaren Otto von Porat och Malmö Atletklubbs instruktör 
docent Rolf Ekman. Se Janzon 1978 s. 184–195; Bonde 1991 s. 163; Yttergren 1996 kap. 5 och 
11; angående att dessa idrotter främst bestod av utövare från arbetarklassen. Se även Bourdieu 
1978; Schelin 1985. Saken kan också exemplifieras utifrån svenska amatörboxningslandslaget 
1947, där medlemmarna presenterades med yrke i Rekord-magasinets ”Stjärnor i rampljuset”; 
sju av åtta kan definieras som arbetarklass utifrån kategoriseringarna i Therborn 1981, den 
återstående arbetade som banktjänsteman. Rekord-magasinet nr 4 1947 s. 42. 
6 Brottningsidrotten har jag valt bort då den inte utkom med någon tidskrift förrän 1968; jag har 
dock läst det material som förekommit om brottningen i de studerade tidskrifterna. Kraft-
idrottare såsom Calle Sven kom exempelvis syssla med både brottning och atletik. Inom 
begreppet tyngdlyftning och atletik ingick vid denna tid inte bara dagens olympiska tyngdlyft-
ning, utan det tävlades även i antalet pressade vikter på en viss vikt, enarmslyft samt marklyft 
och benböj – vad som idag skulle definieras inom kategorin styrkelyft. 
7 Hellspong 1982 s. 80–99; Yttergren 1996 s. 93–104 och 192–202; Hellspong 2000; Norberg 
2004 s. 124; Franzén C. 2004; Steorn 2006 s. 71–101; Zethrin 2015. Zethrin har även 
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Jag menar att boxning och tyngdlyftning är goda undersökningsobjekt att 
utgå ifrån för att studera hur klass – och i detta fall främst arbetarklassen – 
kommit att relateras till olika kroppsliga egenskaper och kroppsuppfattningar. 
Dessutom finns relativt lite av tidigare forskning om hur arbetarklassens 
kroppar betraktats inom och utom den egna klassen, och i relation till idrotten 
och idrottsrörelsen har denna problematik varit ännu mindre utforskad. Det är 
värt att notera att under den tid som idrottsrörelsen växte till en massrörelse 
hämtades utövarna till övervägande del från den manliga delen av arbetar-
klassen, medan idrottsrörelsens ledning kom från över- eller medelklassen.8 
En komplicerande faktor är dock att de klassrelaterade ideal som jag kommer 
studera till stor del överskred gränsen mellan arbetarklassen i socioekonomisk 
betydelse (i grov mening: de grupper som LO representerade) och övriga 
grupper. De uttryckte snarast föreställningar om kroppsarbetande grupper 
som även kunde inkludera småbönder, småborgerskap, poliser och brandmän. 
Därför kommer begreppet kroppsarbetande grupper att användas som ett sam-
lingsbegrepp texten igenom.9 Vilka implikationer detta medför kommer att 
diskuteras genomgående i avhandlingen. Jag kommer även visa hur dessa 
värden många gånger relaterades till vissa specifika grupper inom de kropps-
arbetande grupperna med yrken där råslitet var centralt för arbetets genom-
förande. 

Syfte och undersökningens kontext 
Avhandlingens syfte är att analysera representationer av kropp och klass inom 
svenska kraftsportssammanhang ca 1920–1960, för att därigenom förstå deras 
vidare samhälleliga och ideologiska betydelser. Det görs genom att jag 
studerar hur ideal och utsagor om kroppen tog sig uttryck rörande främst 
tyngdlyftare och boxare. Dessa idrottares kroppar överensstämde inte alltid 
med den ideala kroppen inom andra idrottsliga eller samhälleliga samman-
hang, trots att de ibland lyftes fram som idealbilder. Jag ämnar undersöka hur 
sådana värdeomdömen tillskrevs olika kroppar, främst hos tyngdlyftare och 
boxare, men i ett vidare perspektiv de kroppsarbetande gruppernas kroppar. 
Detta gör jag utifrån det teoretiskt grundade antagandet att samhälleliga 
strukturer och maktaspekter påverkar hur olika individers kroppar kommer att 
uppfattas och betraktas, vilket ger kroppar olika värden. Begreppet värde 
används i min undersökning som ett teoretiskt begrepp vilket relateras till flera 

                                                        
uppmärksammat att boxningstemat under 1920-talet blev ett populärt tema inom filmmediet: 
Zethrin 2015 s. 97. 
8 Om Riksidrottsförbundselitens och idrottsrörelsens borgerliga och många gånger konservativa 
karaktär, se Lindroth 1974 s. 143–194; Pålbrant 1977 s. 14–15; Schelin 1985 s. 15–18; Lindroth 
1987 s. 219–226 och 240–257; Lindroth 1996 s. 15–17; Norberg 2004 s. 65. 
9 Se nedan, avsnittet Värde och kroppsligt kapital – ett sätt att förstå klass. 
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olika parametrar: klass, kapital, kropp och yrke. Människor bedöms utifrån 
sina kroppar och kropparna har en betydelse för individens självuppfattning 
och identitet. Mitt mål är sålunda att ställa representationerna av kropp och 
klass i ett vidare samhälleligt sammanhang under tiden 1920–1960, för att för-
klara varför de såg ut som de gjorde och vad de hade för ideologisk betydelse. 
Detta inkluderar diskussioner om eventuella förändringar under undersök-
ningsperioden, och att jag väger in hur de exempelvis relaterades till köns- och 
rasföreställningar. 

Undersökningen utgår framförallt utifrån ett svenskt material – själv-
biografier och tidningar med nära koppling till kraftidrotterna, såsom den vitt 
spridda Rekord-magasinet. Samtidigt bör analysobjektet och källmaterialet 
förstås i en internationell kulturell kontext, där främst ett ökat inflytande från 
USA och nordamerikansk populärkultur var tydligt under tidsperioden som 
studeras. Undersökningen inleds vid första världskrigets slut och avslutas i 
början av 1960-talet, då boxaren Ingemar Johansson utkämpat sin sista VM-
match. På så sätt hoppas jag ringa in både historisk förändring och kontinuitet. 
Tidsperioden är vald för att möjliggöra en undersökning av kroppsidentiteters 
och kroppsideals eventuella förskjutningar i relation till samhällsförändringar 
såsom välfärdssamhällets utbyggnad, en begynnande masskonsumtionskultur, 
ändrade levnadsvanor och förändringar inom arbetslivet som ledde att fysisk 
råstyrka minskade i betydelse. 

Runt 1920 ökade framförallt arbetarklassens fritid tack vare åttatimmars-
dagen, och samtidigt infördes allmän och lika rösträtt. Under tidsperioden kom 
idrotten dessutom att populariseras och flera viktiga ungdomsrörelser – vilka 
bland annat idrottsrörelsen var en del av – växte sig starka och en stor del av 
Sveriges ungdomar engagerades i idrotten. På ett mer övergripande ideolog-
iskt plan integrerades huvuddelen av arbetarrörelsen i samhället i och med 
välfärdsbygget och det långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet från 
1930-talet. Det var under mellankrigstiden som idrotten upptäcktes av den 
bredare massan och 1920-talet var också det decennium då idrottsrörelsen 
växte sig stark organisatoriskt. Vid tidsperiodens slut hade en rad sociala re-
former genomförts, även om många fortfarande återstod. Sammanfattningsvis 
kännetecknas perioden 1920–1960 av mycket genomgripande samhällsför-
ändringar i såväl social, ekonomisk som politisk mening.10 

                                                        
10 Efter att tidigare i synnerhet ha varit ett storstadsfenomen, spreds då idrotten på allvar även 
till mindre orter och den rena landsbygden. Detta avspeglas i den kraftiga tillströmningen av 
medlemmar till de idrottsföreningar som samlades i Riksidrottsförbundet. Från 1921 till 1929 
ökade medlemsantalet från omkring 100 000 till 180 000, i det senare fallet i 2 000 föreningar. 
Tio år senare, 1939, hade idrottsrörelsen passerat både nykterhets- och frikyrkorörelsen vad 
gäller antalet anslutna föreningar och medlemmar: medlemsantalet var då 390 000 fördelat på 
omkring 5 800 föreningar; Norberg 2004 s. 88–89. Tillströmningen av medlemmar kan också 
förklaras med riksdagsbeslutet om åtta timmars arbetsdag 1919. Arbetarna fick därefter mer 
fritid, varför 1920-talet är en bra period att undersöka för att komma åt tidiga arbetarideal inom 
svensk idrott. 
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Under mellankrigstiden slog sporten igenom som en bred folkrörelse. 
Idrottens popularitet gynnades dessutom av en ökad kommersialisering, 
växande idrottspress, genom mer spektakulära publikevenemang och en ökad 
stjärn- och rekordkult. Detta märks inte minst genom att det var under denna 
period som boxningssporten började uppmärksammas stort i pressen, bland 
annat med en rad kommersiella tidskrifter med boxning som huvudfokus. 
Tyngdlyftningsförbundet började då också ge ut sin egen mer renodlade tid-
ning. Vid det laget hade tidningsväsendet överlag alltmer börjat kommersiali-
seras, en process som började runt sekelskiftet 1900. Reklamen var dessutom 
en pådrivande faktor i utvecklingen av tidningen till också ett visuellt medium. 
Tidningen blev ytterligare – och på ett annat sätt än tidigare – en marknads-
plats och läsarna sågs i större utsträckning som konsumenter.11 Boxningen och 
särskilt den professionella boxningen befann sig i skärningspunkten mellan 
kommersiell masskultur och idrottsrörelsens mer folkfostrande ideal. Tyngd-
lyftningen var sprungen ur de tidiga atletuppvisningarna, och intresset för 
idrotten fortsatte inledningsvis under undersökningsperioden att väckas 
genom sådana uppvisningar.12 

Samtidigt var mellankrigstiden en turbulent tid där bland annat idrottens 
legitimitet ifrågasattes från olika håll, eftersom den ansågs frambringa mass-
hysteri och dålig moral.13 Undersökningsperiodens inledande decennium 
kännetecknades även av stark polarisering mellan olika samhällsgrupper samt 
sociala och politiska konflikter. Konflikterna överbryggades dock genom 
överenskommelser mellan socialdemokratin och bondeförbundet i 1933 års 
kohandel och mellan arbetsgivare och fackförbund genom Saltsjöbadsavtalet 
1938. Begrepp som ökad modernisering, urbanisering och kommersialisering 
har använts för att beskriva perioden. Den senare delen av undersöknings-
perioden sammanfaller med de så kallade rekordåren då välfärdsstaten snabbt 
byggdes ut.14 

Bandet mellan massmedia och idrott stärktes under början av min under-
sökningsperiod. Tidningsmediet kom att betyda att de mest populära idrotter-
nas stjärnor blev internationella kändisar. Vanligen skedde hyllandet av 
idrottsstjärnan inom en västerländsk och nationell kontext. Vissa ideologiska 
drag och moraliska ideal ansågs emellertid höjda över nationen och kan i stor 
utsträckning anföras till de klassiska maskulinitetsidealen, såsom uthållighet, 
fasthet, övertygelse, målmedvetenhet och mod.15 Idrotten tillsammans med 

                                                        
11 Ekström 2006 s. 176.  
12 Jfr Yttergren 1996, som påtalar att dessa uppvisningar inte direkt kom att påverka den 
sportifieringsprocess tyngdlyftningen genomgick.  
13 Pålbrant 1977 s. 14; Hellspong 1982 s. 94–95; Lindroth 1987 s. 92–119; Norberg 2004 kap. 
3; Sjöblom 2006 s. 75–91; Pihl Skoog 2011; Zethrin 2015. 
14 Thullberg & Östberg (red.) 1994; Hellspong 1982. 
15 Svenska idrottsmän ansågs dock besitta lite mer av dessa karaktärsegenskaper, därefter vita 
västerlänningar medan afro-amerikaner och afrikaner i de flesta fall menades sakna dessa 
egenskaper. Se exempelvis Sugden 1996 s. 33–36; Mangan & Ritchie (red.) 2004; Woodward 
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medielandskapet spelade en viktig roll i hur kroppar och kroppsliga jag repre-
senterades, skapades och omskapades. 

Massmedia som en publik arena – även självbiografier kan ses som publika 
produkter – skapar betydelser för olika former av kroppspraktiker och i för-
längningen förkroppsligade jag. Idrottsstjärnor fungerar härigenom som före-
bilder att identifiera sig med, då deras kroppar både fyller en kommersiell och 
identifikationsmässig funktion. Idrottande kroppar har uppnått populärkultu-
rell ikonstatus och både idrottsliga hjältar och bråkmakare är viktiga för att 
förstå hur förkroppsligade idrottsidentiteter skapas och produceras.16 Det 
handlar både om kroppar som regleras men även hur förkroppsligande sker i 
praktiken. Idrotten fyller även en rad andra funktioner, såväl känslomässiga 
som sinnligt njutningsfulla, både för åskådare, läsare, unga utövare och stjärn-
or.17 Under 1920-talet fick även Sverige sina första riktiga idrottsstjärnor, inte 
minst boxaren Harry Persson. Enligt historikern John S. Hellström kom Harry 
Perssons stjärnglans att medföra en ny epok i sportjournalistiken som visade 
på hur denna börjat utvecklas till en egen underhållningsindustri.18 Under-
sökningen avslutas med en annan mycket känd framstående boxare – Ingemar 
Johansson – då han stod på toppen av sin karriär. Avhandlingen inleds alltså 
med att boxningssporten blivit en av de mest populära sporterna i Sverige, i 
alla fall vad gäller kulturellt och mediemässigt utrymme, för att vid 
undersökningens slut ha kommit att ifrågasättas alltmer trots att Ingemar 
Johansson tagit hem VM-titeln i tungvikt.19 

Det är svårt att uttala sig exakt om antalet utövare i de studerade idrotterna 
eftersom källmaterialet är bristfälligt, men 1924 ska Svenska Tyngdlyftnings-
förbundets 51 medlemsklubbar ha haft totalt ca 1 000 utövare. Detta hade 
1986 stigit till 230 föreningar med ca 23 000 utövare.20 Från 1919 till 1929 
ökade antalet boxningsklubbar från 7 till 135, och runt 1950 var 200 klubbar 
anslutna till boxningsförbundet, vilket sedan sjönk till ca 120 stycken 1960. 
Boxningen hörde också till de största sporterna i landet både vad gäller åskåd-
arantal vid arrangemang och utrymme i sportjournalistiken.21 
                                                        
2004; Mangan (red.) 1995; Connell 1999; Green 1986; Heiskanen 2012. För det svenska 
sammanhanget, se Tolvhed 2008 kap. 5. 
16 Cashmore 2006; Whannel 2002; Andrews & Jackson (red.) 2001. 
17 Woodward 2009 s. 5. 
18 Hellström 2014 s. 100. Enligt Zethrin var boxning det mest populära sporttemat inom filmer 
under 1920- och 1930-talen, med referenser exempelvis till kända boxare som Carpentier och 
Dempsey; Zethrin 2015 s. 83. 
19 Hellspong 1982; samt SOU 1961:46 – den statligt initierade utredning om den professionella 
boxningen som föregick lagen mot professionell boxning i Sverige 1969 (SFS 1969:612). 
20 Historik i arkivbeskrivningen, Svenska Tyngdlyftningsförbundets arkiv, ArkivCentrum 
Örebro län. 
21 Antalet utdelade tillståndsbevis för att delta i boxningsmatcher var runt 600 per år under 
1920-talet. Från och med 1953 infördes också ett startbevis, vilket begärdes av 900 personer 
under första året, för att sedan ligga på ca 400 per år under återstoden av 1950-talet. 
Publikintresset vid de under perioden populära JSM-tävlingarna kunde ligga på ca 10 000 under 
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Idrotten har länge erbjudit kommersiella möjligheter. När idrotten under 
1800-talet disciplinerades och ordnades efter enhetliga regelsystem i den 
engelskspråkiga världen, innebar det på samma gång att den blev alltmer 
kommersiell och kunde erbjuda ekonomiska möjligheter för såväl entrepre-
nörer som utövare – samtidigt som amatöridealet fortlevde vid god vigör. I 
Sverige ska inte idrottens kommersiella status överskattas men det fanns redan 
under tidigt 1900-talet möjligheter för framstående idrottare att tjäna pengar 
genom bland annat reklamannonser.22 Inom idrotterna boxning och 
tyngdlyftning fanns en längre tradition av att tjäna pengar på idrottandet, vilket 
kan hänföras till deras status och ursprung som cirkus- och marknadsnöjen. 
Följaktligen gick de många gånger stick i stäv mot tidens amatörideal. Så även 
de internationella stjärnorna som är särskilt framträdande i boxningen.  

Men vad innebar dessa samhällsförändringar för deltagarna i de kropps-
arbetardominerade kraftsporterna och hur påverkade detta kroppsuppfattning-
arna och kroppsidealen inom de aktuella idrotterna? Hur skapades och om-
skapades förkroppsligade idrottsidentiteter under en föränderlig tid? Detta är 
några av de mer kontextuella och källnära frågorna som kommer att behandlas 
i avhandlingen, liksom hur olika maktrelationer – inte minst klass – påverkat 
de aktuella sporterna. I det följande kommer de teoretiska och metodologiska 
frågorna att diskuteras närmare, men först följer en kortare forsknings-
bakgrund vad gäller relationerna mellan samhälle, kropp, massmedia och 
idrott. 

Tidigare forskning 
Min avhandling vilar på några olika och delvis överlappande forskningslägen. 
Ett av dem rör kroppen som sådan ur ett social- och kulturhistoriskt 
perspektiv, ett annat kretsar kring mediala och självbiografiska representa-
tioner i relation till idrotten, och ett tredje handlar om relationen mellan kropp, 
klass och idrott. Jag kommer i det följande att redovisa dessa tre forsknings-
områden, och vilken roll de spelat för min egen undersökning. 

Kroppar i ett historiskt perspektiv 
I och med den så kallade kulturella vändningen har kroppen och studiet av 
kroppen kommit att få en större uppmärksamhet inom humanistisk och 

                                                        
mitten av 1920-talet och vid 1950-talets slut. I medias sportrapportering gick boxningen från 
att utgöra 2 procent 1920 till 14 procent 1928. Under efterkrigstiden sjönk intresset för 
amatörboxningen, och de tidigare välbesökta JSM-tävlingarna, men samtidigt var proffsgalor 
med bland annat Olle Tandberg medialt och publikmässigt uppmärksammade. Uppgifter enligt 
Hellspong 1982 s. 80–94. 
22 Wikberg 2005. 
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samhällsvetenskaplig forskning, vilket exempelvis gett upphov till special-
tidskrifter som Body & Society, som startade 1995.23 Enligt sociologen Bryan 
S. Turner – en av förgrundsgestalterna inom denna strömning med verk som 
The Body & Society (1984) – har den moderna konsumtionskulturen delvis 
medverkat till detta ökade intresse för kroppen. Konsumtionssamhället 
betonar nämligen individens utseende och det egna ansvaret inför kroppens 
välbefinnande och beskaffenhet, något som även spillt över på forskningens 
vilja att studera kroppen och kroppspraktiker. Vidare framhåller Turner att 
särskilt genusforskningen bidragit till det förhöjda intresset för studier av 
kroppslighet, främst genom att ställa frågor om den kvinnliga kroppen och 
representationen av denna.24 

Idrotten och idrottspraktiken kan ytterst sägas handla om kroppar och 
kroppslighet.25 Utvecklingen har medfört att forskningen om kroppar i relation 
till idrott (inklusive gymnastik och gymträning) och genus inom såväl inter-
nationell som svensk forskning har tilltagit kraftigt under de senaste decenni-
erna.26 Det finns undersökningar som också analyserat problematiken kring 
kroppar, genus och idrott/gymträning med fokus på frågor om identitet, soci-
ala frågor och globalisering.27 Utvecklingen kan ses som del av det forsknings-
fält som kommit att kallas för body studies, där kropp och kroppslighet är 
undersökningsobjektet.28 Forskningsområdet kan innefatta vitt skilda teoret-
iska infallsvinklar som materialitet och materiella kroppar liksom mer post-
strukturalistiska och diskursiva förklaringsmodeller.29 Kroppens ökade betyd-
else som undersökningsobjekt avspeglas även i humanistiska och sociologiska 

                                                        
23 Tidiga svenska exempel på intresset för kroppen, och det fysiskas relation till genus, var 
idéhistorikerna Clas Ekenstams avhandling Kroppens idéhistoria (1993) och Karin Johann-
issons Den mörka kontinenten (1994) och Kroppens tunna skal (1997). 
24 Turner 1991; Turner 2008. 
25 Definitionen av modern tävlingsidrott brukar innefatta ett tävlingsmoment, men även att 
någon form av fysisk aktivitet bör förekomma. Turner 2008 s. 55. 
26 För övergripande internationell forskning se Heaven & Rowe 1990; Koivula 1999; Messner 
& Sabo (red.) 1990; Aitchison 2007; Scraton & Flintoff (red.) 2002; Dworkin & Messner 1999; 
Lenskyj 2003; Messner 2007; Ljunggren & Mangan (red.) 2000. I Sverige bör särskilt nämnas 
Annerstedt 1984; Jerneryd 1988; Olofsson 1989; Laine 1991; Johansson T. 1996; Johansson T. 
1998; Ljunggren 1999; Söderström 1999; Gustavsson 2001; Lundquist Wanneberg 2004; 
Lundquist Wanneberg 2013; Hedenborg 2008; Tolvhed 2008; Tolvhed 2015. 
27 Se exempelvis Blake 1996; Eichberg 1998; Tolvhed 2008; Woodward 2009; Tolvhed & 
Cardell (red.) 2011. 
28 Se exempelvis DeMello 2007; DeMello 2013; Turner (red.) 2012. 
29 Se exempelvis fältet material feminism: Alaimo & Hekman (red.) 2008; Rahman & Witz 
2003 s. 243–261. Genusstudier har alltmer intresserat sig för av det kroppsliga, se Butler 1993; 
Butler 1999a; Butler 1999b; Howson 2005. För mer allmänna ingångar till studiet av kropp och 
kroppslighet se Turner 2008; Shilling 2008; Shilling 2012; Featherstone, Hepworth & Turner 
(red.) 1991; Fraser & Greco (red.) 2005. Dessutom har intresset för affekternas och känslornas 
historia under senare år lett till ett ökat intresse också för kroppen och det kroppsliga. För en 
bakgrund se exempelvis Ahmed 2004; Liljeström & Paasonen (red.) 2010. 
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studier inom idrottens område.30 Många av dessa har framförallt undersökt 
kroppen utifrån fostrande perspektiv och/eller som objekt för statliga bio-
politiska åtgärder. 

Föreställningen om att människor är sina kroppar syns även i reklam-
budskap och hos kommersiella företag. I den moderna västerländska konsum-
tionskultur som växte sig allt starkare under efterkrigstiden fick det som i 
forskningen kommit att kallas kroppsprojektet (the body project) en alltmer 
framträdande roll. Kroppen kom att ses som ett projekt som måste skötas samt 
ommodelleras, och betraktades som alltmer betydelsefull för individens iden-
titet. Det ansågs dessutom vara en personlig plikt att sköta sin kropp och indi-
viden bedömdes i allt högre grad efter sin kroppskonstitution – en företeelse 
som idag slagit igenom på bred front inom såväl massmedia som reklam och 
annan kommersiell kultur. Produkter såldes och säljs genom att betona den 
hälsosamma och vältränade kroppen, vilket sker med en moraliserande 
underton där det är individens egen skyldighet att se bra ut, hålla sig ung, smal 
och vältränad.31 Idrottande kroppar kan härvid fungera som ett ideal att sträva 
efter, något kommersiella krafter inte är sena att använda sig av. Jag vill stud-
era om detta projekt även slog igenom inom boxningen och tyngdlyftningen, 
och om så var fallet: skedde det på ett liknande sätt som det konstaterats i 
tidigare forskning, eller fanns det avvikelser gentemot detta? 

Kroppen har länge varit föremål för statliga ingripanden med syfte att fostra 
fram goda och hälsosamma medborgare. I förlängningen har detta inneburit 
att stat och kommun agerat för att både kontrollera och stödja idrotten.32 Staten 
har länge sett idrotten som ett sätt att fostra fram aktiva, hälsosamma, delakt-
iga och nyttiga samhällsmedborgare. Michel Foucault har varit ytterst inflyt-
elserik för forskningen om hur kroppar är reglerade och regleras genom olika 
kunskaps- och sanningsregimer, inte minst genom det governmentality-
perspektiv som utvecklats i Foucaults efterföljd. Idrotten kan – utan att inverka 
för mycket på individens uppfattning om den personliga friheten – tränga in i 
den privata sfären och fungera som ett maktmedel och statligt verktyg för att 
uppmuntra och styra till kroppsdisciplinering och på så sätt skapa ”nyttiga” 
medborgare.33 Andra forskare har anlagt ett perspektiv som inte lika entydigt 
                                                        
30 Bland internationella verk märks t.ex. Hargreaves Je. 1992 s. 161–182; Messner & Sabo 
(red.) 1990; Mangan (red.) 1995; Mangan & Ritchie (red.) 2004; Woodward 2009. Rörande 
Sverige, se Johansson T. 1996; Johansson T. 1998; Ljunggren 1998; Ljunggren 1999; Fagrell 
& Nilsson (red.) 1998; Söderström 1999; Lundquist Wanneberg 2004; Bolling 2005; Tolvhed 
2008; Tolvhed 2015; Larsson H. 2001; Fundberg 2003; Andreasson 2007. Flera av studierna 
hur undersökt den idrottande kroppen utifrån teorier om genuskonstruktion. 
31 Shilling 2012 s. 6–12; Featherstone 1991; se även Rose 1999a; Rose 1999b. Se även Helena 
Tolvheds pågående forskningsprojekt Från folkhälsa till hälsoism.  
32 Se exempelvis Lindroth 1974; Lindroth 1987; Palmblad & Eriksson 1995; Lundquist 
Wanneberg 2004; Norberg 2004; Bolling 2005; Wijk 2005; Sjöblom 2006. 
33 Jaget ses i efterföljd till detta som något som kan förändras genom kroppspraktiker och 
konstrueras genom ett kluster av reglerande institutioner och disciplinära praktiker. Representa-
tioner av kroppen är ett resultat av maktrelationer och maktutövning, en makt som verkar på ett 
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betraktat idrotten i termer av maktutövning och socialisering. Då har idrotten 
exempelvis tolkats som en aspekt av en moderniseringsprocess där ungdomar 
fick ett friare spelutrymme, där de kunde förändra och utveckla sig själva, ofta 
genom jämförelser med varandra. Sociologen Mats Franzén har argumenterat 
för att idrotten för den enskilde deltagaren inte bara handlade om disciplin, 
utan snarare om en ambivalens mellan å ena sidan disciplin och å andra sidan 
lust, utlevelse och glädje. Självdisciplinering och kontroll över den egna 
kroppen uteslöt inte denna lustfylldhet.34 

Idrott och media 
Studier av mediala representationer av kroppar är också en viktig bakgrund 
till min avhandling, eftersom en stor del av mitt källmaterial utgörs av tid-
skrifter. Flera har på detta område särskilt fokuserat relationerna mellan kropp, 
massmedia och genus, liksom klass – om än i mindre utsträckning.35 Vad 
gäller relationen mellan idrott och massmedia finns ett näst intill oöverskådligt 
internationellt forskningsläge. Frågor som ställts i centrum är bland annat 
medias och idrottens relation till omgivande samhälle, genusfrågor, hjälte-
konstruktion, kommersialism och idrottsjournalistikens historiska utveckling, 
för att nämna några teman.36 Idrottande kroppar har i massmedia tillika 
kommit att få representera och förkroppsliga såväl politiska som nationella, 
köns-, klass- och rasmässiga ideal.37 Andra studier har också behandlat 
idrotten som en del av nöjesindustrin och populärkulturen, där vissa idrottare 
har uppnått stjärnstatus och kändisskap. Idrotten och idrottsstjärnans ikoniska 
status växte fram i samklang med uppkomsten av en masskommunikations- 
och masskonsumtionskultur.38  
                                                        
diffust sätt och på flera nivåer samtidigt: Rose 1999b; Foucault 2002a; Foucault 2002b; 
Foucault 2003; Dean 2010. På idrottens område se exempelvis Wickham 1992; Andrews 1993; 
Harvey & Rail 1995; Cole, Giardina & Andrew 2004; Lundquist Wanneberg 2004; Markula & 
Pringle 2006; Maguire 2007.  
34 Franzén M. 1998 s. 199–239; Boëthius m.fl. 1998 s. 56. 
35 För en översiktlig beskrivning se Bishop 2000. Se vidare Hirdman A. 2001; Sandberg 2004; 
Blomberg 2006; Andersson Th. 2006; Arnberg 2010; Gustafsson & Arnberg 2013.  
36 Rowe 1999; Boyle & Haynes 2000; Rowe (red.) 2004; Fuller (red.) 2006; Nicholson 2007; 
Lippe 2010. 
37 Se Tervo 2001; Valtonen & Ojajärvi 2004; Fuller (red.) 2006; Tolvhed 2008; Markula (red.) 
2009; Sandvoss, Real & Bernstein (red.) 2012. 
38 Se även Löwenthal (1944) 1961, en tidig studie om idrottsstjärnans status inom västerländsk 
populär- och konsumtionskultur; jfr Larsson L. 1989; Rowe 1999; Rowe (red.) 2004; Blomberg 
2006. Massmedia spelade och spelar fortfarande en betydande roll för idrottarens kändis- och 
stjärnstatus. Sociologen Ernest Cashmore har visat att den moderna idrotten alltid bidragit med 
välkända figurer och stjärnor till den publika samhällsarenan. Sport- och medievetaren David 
Rowe har lyft fram idrotten som en integrerad del av den industriella kapitalistiska 
utvecklingen, från och med sekelskiftet 1900, och en central marknad för nutida konsumtion. 
Samtidigt har idrottsstjärnan nästan uteslutande varit en man. Cashmore 1990; Cashmore 2006; 
Rowe 1995 s. 115. 
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Forskningen om den svenska sportjournalistiken och medieutvecklingen är 
relativt överskådlig. Exempelvis har medievetarna Peter Dahlén och Ulf 
Wallin båda tagit ett helhetsgrepp om de svenska idrottsmediernas historia. 
Dahlén har pekat på det faktum att den moderna tävlingsidrotten och det mo-
derna pressväsendets framväxt och utveckling som kommersiella företeelser 
varit parallella och påverkat varandra. Enligt Dahlén passade tävlingsidrotten 
det moderna samhällets rationella, demokratiska, marknadsliberala och 
sekulariserade ideal och fick därför också en tongivande roll i tidningspressens 
såväl som radions nyhetsflöde. En del av denna utveckling var även att dela 
in, och så att säga iscensätta, händelser och människor i lättbegripliga fack, 
vilket ledde till stereotypisering och att det spektakulära lyftes fram.39 Lik-
nande drag återfanns i det biografiska och självbiografiska berättandet om 
svensk idrott, som också spelade en viktig roll på den mediala marknaden. Om 
detta finns också viss tidigare forskning, som bildar en grund för min egen 
användning av självbiografier som källmaterial.40 

Tre avhandlingar som undersökt dessa pressmediernas iscensättningar av 
idrotten och idrottsstjärnan, och som särskilt bör lyftas fram, har skrivits av 
historikerna John S. Hellström och Helena Tolvhed samt etnologen Fredrik 
Schoug.41 Hellström har studerat medias konstruktion av sporthjältar i Sverige 
från 1920- till 2000-talet. Två av dessa hjältar, boxarna Harry Persson och 
Ingemar Johansson, spelar även en framträdande roll i min avhandling, då 
respektive boxares självbiografi utgör en del av mitt källmaterial. Hellströms 
avhandling fungerar som ett givande jämförelseobjekt till min studie då han 
undersöker hur främst storstadsbaserad morgon- och kvällspress samt 
Idrottsbladet konstruerat olika idrottsstjärnor som sporthjältar.42 Schoug har 
tittat närmare på Rekord-magasinets idrottsnoveller; vårt källmaterial är 
således i viss mån överlappande. Schoug har inriktat sig på novellernas 
uppbyggnad och moraliska struktur liksom deras relation till vad han beskriver 
som intimiteten som samhällsvision.43 Utgångspunkterna hos Hellström och 

                                                        
39 Wallin 1998; Dahlén 1999; Dahlén 2002; Dahlén 2008. 
40 Se ”Sporten och litteraturen” i Dahlén 2008, som redogör för studier av svenska idrottares 
självbiografier. I ett idrottshistoriskt svenskt perspektiv är forskningen om det biografiska 
berättandet i relation till idrotten knapphändigt, även om intervjuer om idrottspraktiken har 
genomförts, se exempelvis Tolvhed 2015. Jan Lindroth och Peter Dahlén har dock skrivit varsin 
biografi om Viktor Balck respektive Bertil Uggla: Lindroth 2007; Dahlén 2016. För en inter-
nationell utblick och diskussion om idrottsbiografin som genre, se Bale, Krogh Christensen & 
Pfister (red.) 2004. 
41 Nämnas i sammanhanget bör även Johnny Wijks studie av medias konstruktion av Gunder 
Hägg som nationell svensk idrottshjälte: Wijk 2000. För ytterligare forskning om relationen 
mellan idrott och massmedia, se Widholm 2008. 
42 Hellström 2011 s. 25–41; Hellström 2014.  
43 Schoug 1997 s. 40. En annan forskare som använt sig av samma källmaterial som jag är 
Tobias Stark, som i sin analys av svenska ishockeylandslaget och dess relation till folkhems-
tanken och konstruktionen av svenskhet studerat Rekord-magasinet, Stark 2010. Litteraturvet-
aren Birger Hedén har dessutom i en kortare artikel analyserat boxningssporten som tema inom 
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Schoug skiljer sig således från min, som rör klass och kroppslighet som 
maktkategorier i relation till idrott. 

Tolvhed har slutligen undersökt hur svensk populärpress under efterkrigs-
tiden representerat och konstruerat olika nationaliteters deltagare under de 
olympiska spelen mellan 1948 och 1972. Som utgångspunkt använder hon sig 
av kategorierna kropp och nation, för att undersöka hur olika skärningspunkter 
konstrueras genom maktaspekter såsom genus, ras, nation och i viss mån 
klass.44 Flera beröringspunkter finns mellan mig och Tolvhed – även om vårt 
studieobjekt och källmaterial skiljer sig åt – exempelvis vad gäller kropp och 
makt, men där jag mer undersöker klass och klassaspekters betydelse för före-
ställningar om kroppen studerar Tolvhed nationens relevans för densamma. 

Vad gäller historiska studier om medierepresentationer av klass, särskilt 
om kopplingarna mellan kroppsideal och klass, är forskningsläget mer tunn-
sått i Sverige, även utanför det idrottshistoriska området. Historikern Ulrika 
Holgersson har emellertid undersökt uppfattningar om genus, klass och arbete 
i Svensk dampress under tidigt 1900-tal.45 Samspelet mellan kropp och klass 
(liksom rasifiering och kön) utgör emellertid ämnet för en brännande och vital 
teoretisk diskussion, vilken jag menar endast kan utvecklas genom fördjupade 
empiriska studier. Dessutom har hittills tämligen lite forskning utförts över-
huvudtaget om förhållandet mellan kropps- och klassföreställningar i Sverige. 
Detsamma kan sägas om forskning om idrottsrörelsen och idrotten ur detta 
perspektiv – men undantag finns givetvis, vilket kommer att diskuteras i det 
följande, i samband med min redogörelse för det tredje forskningsfältet som 
min avhandling tar avstamp i. Där fokuseras hur kroppen inom idrottens om-
råde kommit att representeras utifrån parametrar som klass, men även kön och 
i viss mån ras. 

Kropp, klass och kön – tre idealtypiska idrottskroppar  
Tidigare forskning har urskilt påtagliga skillnader mellan olika klasser vad 
gäller relationen till kroppen och kroppslighet. Detta innefattar även idrotten 
och relationen till den idrottande kroppen. Inom forskningen har det även 
                                                        
romanformen och däribland fyra av Rekord-magasinets följetongsromaner, Hedén 2005. Etno-
logen Kjell Olsson har författat en text om de politiska, sociala och kulturella värderingar som 
Rekord-magasinet förmedlade, Olsson K. 1993. Vidare har historikern Nils-Olof Zethrin använt 
materialet dels i en artikel om boxningssporten skildrad på bioduken i mellankrigstidens 
Sverige, dels i sin avhandling om tidiga kommersialiseringsyttringar inom idrotten, däribland 
boxningen, under mellankrigstiden: Zethrin 2005; Zethrin 2015. Jag själv har tidigare publicerat 
en artikel om 1920-talets boxningstidningar och analyserat innehållet utifrån ett maskulinitets-
perspektiv, Pihl Skoog 2011. 
44 Tolvhed 2008.  
45 Holgersson 2005. Nämnas bör även etnologen Fredrik Nilssons kulturhistoriska studier av 
fetma och hur övervikt kommit att sammanlänkas med olika klassföreställningar, Nilsson 2011. 
I ett internationellt sammanhang kan framhållas Skeggs 2004; Dines & Humez (red.) 2011; 
Skeggs & Wood 2012. 
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påvisats att olika klasser väljer idrott efter skilda klassmönster och att kropps-
arbetande grupper varit överrepresenterade i styrke- och kontaktidrotterna.46 
Olika gruppers val av idrottsliga aktiviteter, liksom deras relation till och 
synen på den idrottande kroppen har, som forskningen visat, också historiska 
bakgrunder och förklaringar. Något generaliserat kan sägas att den idrottande 
kroppen kan delas in i tre olika idealtyper, som i stora drag följer på varandra 
kronologiskt, nämligen 1) gymnastikkroppen, 2) den borgerliga idrotts-
kroppen och 3) den kroppsarbetande idrottskroppen. Dessa var alla i hög grad 
manligt kodade, vilket jag återkommer till. I det följande kommer särskild vikt 
att läggas vid hur forskningen behandlat den borgerliga och den kropps-
arbetande idrottskroppen. Dessa två idealtyper är särskilt relevanta vad min 
avhandling anbelangar, även om dessa också kom att påverkas av gymna-
stiken som ett slags föregångare vad gällde kroppsuppfattningar. De tre kate-
gorierna ska inte ses som rent empiriskt urskiljbara företeelser, utan mer som 
generaliserade ideal att sträva efter, som tidigare forskning kunnat frilägga i 
den moderna europeiska kulturhistorien. Jag har därför använt dem som 
idealtyper i Max Webers mening: renodlade företeelser att ta avstamp ifrån 
för min egen analys. 

Forskningen om gymnastiken och gymnastikkroppen har framförallt varit 
centrerad till Skandinavien och Tyskland, där denna typ av kroppsövningar 
och kroppsideologi utvecklades under slutet av 1700-talet och början av 1800-
talet. Inte minst har historikern Jens Ljunggren utförligt analyserat gymnastik-
kroppen, särskilt i Per Henrik Lings tappning, bland annat i avhandlingen 
Kroppens bildning (1999).47 Idealen inom gymnastiken var högstämda och 
Ling inspirerades av göticismen och de antika idealen. Kroppen skulle vara 
präglad av harmoni och balans, något som skulle känneteckna både det inre 
själslivet liksom kroppens yttre apparation. Kontroll och disciplin sågs som 
viktiga manliga egenskaper. Idealen – som framförallt emanerade från kultur-
ella föreställningar inom överklassen och övre medelklassen – var till stor del 
andra än i den moderna idrottsrörelsen. Ändå levde mycket av det som hylla-
des i linggymnastiken vidare i 1900-talets moderna tävlingsidrott.48 
                                                        
46 Bourdieu 1978. Några mer socialhistoriska och sociologiskt inriktade undersökningar av den 
sociala stratifieringen och klassammansättningen inom idrotten har också genomförts: Gruneau 
1983; Mangan (red.) 1999; Sage 1990 s. 31–61. För svenska exempel se Janzon 1978; Schelin 
1985; Yttergren 1996. Henning Eichberg har även visat att olika klasser väljer idrott utifrån 
olika kroppsuppfattningar: Eichberg 1988; se även Horgby 2001. Forskningen pekar på att 
arbetarklassen sysslat med styrke- och kontaktidrotter medan medel- och överklassen upp-
skattat teknikidrotter samt materialsporter i högre utsträckning än arbetarklassen. För en disk-
ussion om fotbollens klassammansättning i Sverige se Andersson To. 2002.  
47 Ljunggren 1999; se även Ljunggren 1994; Ljunggren 1996; Ljunggren 1998; Ljunggren 
2000a; Ljunggren 2000b; Bonde 2001; Bonde 2006; Korsgaard 1997. 
48 Ljunggren 1999. Dessutom har Ekenstam i viss mån behandlat idrottens och gymnastikens 
relation till kroppsdisciplinering och karaktärsdaning i Sverige mellan åren 1700 till 1950 i sin 
avhandling, Ekenstam 1993. Se exempelvis Svensk idrott 1924 s. 58–59. Se även Mosse 1996 
kap. 1–3. 
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När det gäller den borgerliga idrottskroppen, har många studier av 
borgerliga kroppsuppfattningar tagit sin utgångspunkt i historikern George L. 
Mosses olika manlighetsidealtyper. Mosse menar att vad han betecknar som 
en vit heterosexuell borgerlig maskulinitet blev en helt dominant manlighets-
typ under den moderna epoken i västvärlden. Gymnastik och idrott spelade 
härvid en avgörande roll för uppkomsten av denna manlighet. Kroppens 
beskaffenhet och utseende blev under slutet av 1700-talet något som ansågs 
avspegla individens karaktärs- och själsegenskaper, vilket även sociologen 
Michael Kimmel framhållit.49  

Diskussionen om idrottens funktioner är intressanta för mig. Jag vill dock 
påpeka att Mosses och Kimmels slutsatser – att medelklassens ideal uppnått 
en position som universella – blir spekulativa då båda två nästan uteslutande 
undersöker medelklassens manlighetsideal och utifrån undersöknings-
objektets egen ram drar slutsatsen att dessa var universella och hegemoniska. 
Jag anser att det är viktigt att inte ta detta för givet utan att problematisera det 
inom andra grupper och dessa gruppers förhållande till maskulinitet och klass. 
Inom idrotten, vad gäller såväl organisering som utövande, finns också en 
inneboende klassdimension som behöver lyftas fram. Somliga idrottsgrenar 
omfamnas i huvudsak av olika klasser och det kan finnas distinkta motsätt-
ningar och skillnader även mellan olika klassers syn på olika idrottsgrenar, 
vilket antagligen medfört att olika gruppers idrotts- och kroppsideal kommit 
att variera sinsemellan.50 

Medelklassens och borgerlighetens kroppssyn och kroppsövningar har 
inom brittisk historieforskning behandlats relativt ingående, särskilt vad gäller 
den viktorianska eran. Det brittiska skolsystemet har studerats utförligt liksom 
uppkomsten av en mer utpräglad ideologi under mitten av 1800-talet som 
betonade fysisk styrka och fosterlandsförsvar. Inte minst har dessa fenomen 
inom det brittiska public school-systemet intresserat flera forskare såsom 
historikern J. A. Mangan. Forskningsinriktningen har även uppmärksammat 
viktoriansk manlighet liksom den rörelse som kom att kallas Muscular 
Christianity, vilken betonande kristen evangelism kombinerad med vigör och 
fysisk manlighet. Idéströmningarna handlade i stora drag om att förbereda 
män som kunde administrera det brittiska imperiet med en hälsosam kropp 
redo att försvara den brittiska kronan.51  

Den borgerliga idrottsideologin kan sammanfattas med begreppet amatör-
ism. Forskare som John Hargreaves har beskrivit amatöridealet som en form 
                                                        
49 Mosse 1996; Mosse 1997; se även Stearns 1990 s. 152. Kimmel, som analyserat den ameri-
kanska manligheten från 1700-talet till idag, kommer fram till att den vita heterosexuella medel-
klassmaskuliniteten utgjorde en statisk norm som alla grupper måste förhålla sig till. Mannen 
skulle framförallt vara rationell, tillförlitlig och kapabel samt besitta en stor dos förnuft och 
självkontroll, särskilt tydligt i det amerikanska idealet om the self-made man: Kimmel 1996. 
50 Se exempelvis Janzon 1978; Yttergren 1996; Ljunggren 1997; Wikberg 2005.  
51 Mangan 1981; Mangan (red.) 1999; Mangan (red.) 2002; Mangan (red.) 2006; Hall D. (red.) 
1994. 
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av medelklassens idrottsliga hegemoni.52 Vid medelklassens idrottande beto-
nades de klassiska gentlemannaidealen, såsom ärlighet, kontroll och höviskhet 
blandat med kraftfullhet. Tävlan som sådan var mindre viktig, istället betona-
des rekreation och hälsosamhet som skulle uppnås genom kroppsövningar ute 
i friska luften. Denna form av kroppskultur som grundlades under mitten av 
1800-talet kom att smälta samman med idealen hos medelklassens uppåt-
strävande elit, där individuell duglighet, självbehärskning, prestation och sköt-
samhet parades med överklassens kultur och uppförandekoder. Även svenska 
forskare har uppmärksammat dessa ideal som en del av en borgerlig maskulin 
kultur, som byggde på en föreställning om ett metodiskt och rationellt förhåll-
ningssätt, så även till kroppen.53 Medelklassens idrottande genomsyrades även 
i Sverige runt sekelskiftet 1900 av amatöridealet; den var också mycket 
mindre tävlingsbenägen än arbetarklassen. Samtidigt utgjorde tävlandet i sig, 
som ändå accepterades i viss mån, en betydande skillnad gentemot gymnastik-
ideologin. Inom gymnastiken sågs – i alla fall fram till tiden runt sekelskiftet 
1900 – tävlingsverksamheten som en överdrift som hotade kroppens harmon-
iska balans. Idealen om hur den maskulina medelklasskroppen skulle se ut och 
uppträda i en nordisk kontext var i mycket överensstämmande med den övriga 
västerländska traditionen, men den stora skillnaden var att gymnastiken kom 
att spela en större roll inom den skandinaviska idrotten.54  

Forskningen har även pekat på att medelklassen i västvärlden kom att kon-
solidera sig själv som klass gentemot både den gamla aristokratin och arbetar-
klassen runt 1800-talets mitt, och idrotten kan ses som en del i denna strävan.55 
Borgerligheten, hade enligt den danske historikern Hans Bonde – vars studie 
Mandighed og sport (1991) behandlar dansk idrottsrörelse 1880–1920 – länge 
försökt avgränsa sig mot lägre klasser, genom ”rena” och ”vita” sporter. Dessa 
ideal kom dock efter sekelskiftet 1900 alltmer att förändras. Borgerskapet 
började då röra sig bort ifrån idealet om ”den elegante mand”, som byggde 

                                                        
52 Hargreaves Jo. 1986; för ett liknande perspektiv se Gruneau 1983 s. 134. För diskussioner 
om relationen mellan amatörism och klassaspekter ur ett historiskt perspektiv, se Baker 2004 s. 
1–15. Se även Lewis 1999. 
53 För klassiska studier av borgerlig kultur i denna mening, se Frykman & Löfgren 1979; 
Habermas 1984. Se även Florin & Johansson 1993 s. 37–59; Tjeder 2003 s. 39–63; Larsson E. 
2005; Holt 2006. 
54 Janzon 1978; Sandblad 1985; Bonde 1985; Bonde 1991; Bonde 2003; Goksøyr 1991; 
Meinander 1994; Yttergren 1996; Lundquist Wanneberg 2004; Wikberg 2005. Bonde förbinder 
den tidiga danska idrottsrörelsens tuktade, disciplinerade, härdade och rakryggade kropp med 
ett borgerligt kulturideal, vilket under sent 1800-tal och runt sekelskiftet 1900 i viss mån skulle 
smitta av sig på arbetarklassens och de kroppsarbetande gruppernas kroppsuppfattning: Bonde 
1991 s. 163. 
55 För mer allmänna studier av detta se Holman 2000; Skeggs 2004. För svenska exempel se 
Frykman & Löfgren 1979. Jonas Frykman har i viss mån behandlat borgerliga skikts syn på 
kroppslighet i relation till arbetarskiktens: Frykman 1988. 
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vidare på adliga förebilder, mot ”den hurtige mand”, där tidtagningsidrotterna 
var det centrala.56 

Utbildningssystemets bruk av idrotten som en form av fostrande ideologi 
har även uppmärksammats av nordiska forskare. Den finländske historikern 
Henrik Meinander har exempelvis undersökt den fysiska fostrans betydelse, 
som en form av borgerlig manlighetsfostran, i gymnasieskolan under perioden 
1880–1940. Idrott och idrottsutövande framstod som en del av en borgerlig 
mansfostran och disciplineringsprocess.57 Vidare har idrottshistorikern Pia 
Lundquist Wanneberg undersökt skolgymnastikens klass- och genusfostrande 
funktion mellan åren 1919–1961. Enligt Lundquist Wanneberg var den 
fysiska fostran i folkskolan främst inriktad på att korrigera kroppen och i 
läroverket på att dana och bilda karaktären.58 

Så kommer vi nu sist men inte minst till den kroppsarbetande idrotts-
kroppen. De kroppsarbetande idrottarna, till skillnad från deras borgerliga 
motsvarigheter, kom att sätta stort värde vid fysisk styrka, stora muskler och 
kroppsstorleken som sådan. Arbetarklassen sökte sig i särskilt hög grad till de 
mer kraft- och styrkebetonande idrottsgrenarna, där antingen fysisk närkon-
takt eller kamp man mot man övervägde.59 Enligt etnologen Mats Hellspong 
kom framförallt styrka att premieras framför smidighet inom den ”folkliga” 
idrotten, det vill säga de lekar med tävlingsmoment som bedrevs bland 1800-
talets och det tidiga 1900-talets bonde- och arbetarbefolkning. Styrkan funge-
rade dessutom som ett sätt att vinna respekt och anseende, att visa att en dög 
eller blivit en riktig man – ibland som ett slags initiationsrit.60 Dessa ideal var 
även tydliga i de arbetardominerade idrotterna under 1920- och 1930-talen 
och kan betraktas som att de förde vidare ideal från den folkliga idrottens 
traditioner och förankring i det förindustriella samhället.61 

Historikern Bode Janzon har uppmärksammat hur den borgerliga tidiga 
idrottsorganiseringen och klubbverksamheten under tidsperioden 1894–1900 
skilde sig från kroppsarbetaridrotten, företrädda främst av atletik och 
brottning. Som berörts ovan, var den tidiga idrottsrörelsen till stor del inriktad 
på att se idrotten som hälsosam rekreation. Tävlingsverksamheten hade mötts 
                                                        
56 Bonde 1991 s. 126 och 162. 
57 Meinander 1994 s. 147–173 och 209–223. I denna avhandling är perspektivet ett annat; jag 
vill istället studera klass och olika syn på klassers kroppar utanför utbildningssystemet, 
eftersom jag tror att resultaten då blir andra än då idrotten och gymnastiken ses som en form av 
explicit disciplinär (manlighets-)fostran. 
58 Lundquist Wanneberg 2004 s. 211. 
59 Janzon 1978 s. 184–195; Bonde 1991 s. 163; Yttergren 1996 kap. 5 och 11. Se även Bourdieu 
1978; Schelin 1985.  
60 Hellspong 2000 s. 32, 50–51 och 57. 
61 Noteras bör att forskningen på området till stor del handlat om arbetarklassens idrottande och 
syn på kroppen och kroppslighet, men att jag benämner denna typ för den kroppsarbetande 
idrottskroppen för att markera att det var knutet till de kroppsarbetande grupperna – en kategori 
som även inkluderade vissa andra grupper än arbetarklassen, se nedan avsnittet Värde och 
kroppsligt kapital – ett sätt att förstå klass. 
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med måttligt intresse, något som även historikern Leif Yttergren lyft fram i 
sin avhandling om den tidiga Stockholmsidrotten. Atlet- och brottnings-
klubbarna bedrev vid 1800-talets slut istället en mer utökad specialisering och 
tävlingsverksamhet. Enligt Janzon kunde en bidragande orsak till detta för-
hållande vara att kroppsarbetarnas livsstil var mer expressiv – som han 
uttrycker det – än inom den medelklass som befolkade den mer borgerliga 
idrottsrörelsen.62 

Enligt Hans Bonde var valet av idrottsgren även ett sätt för olika samhälls-
klasser att definiera sig själva gentemot varandra. Arbetaridrottarna valde stolt 
att visa upp sina muskler och sin relativa styrka i jämförelse med överklass 
och akademiker; de närde idealet om vad Bonde kallar ”den starke mand”. 
Detta manlighetsideal kom dock att kritiseras av ledande ideologer inom 
idrottsrörelsen som förespråkade en mer slank och modest byggd kropp, som 
samtidigt var vältränad och hasighetspresterande.63 Enligt Yttergren, som 
ägnar ett kapitel av sin avhandling Täflan är lifvet (1996) åt den tidiga tyngd-
lyftningsidrotten, mötte sporten med sin bakgrund som arbetaridrott föga 
intresse från den mer borgerligt sinnade idrottsrörelsens förgrundsgestalter 
med Viktor Balck i spetsen.64 

Kraftidrotterna har även i internationella sammanhang lyfts fram som 
sprungna ur en arbetarklassmiljö. Även om studierna är fåtaliga, har klass-
aspekten inom tyngdlyftningsidrotten i USA ändå berörts av exempelvis 
historikern John D. Fair. Enligt Fair kom tyngdlyftarna vanligen från arbetar-
klassen och många var även andra generationens invandrare. Utifrån deras 
ekonomiska situation var amatörismen inte ett lika högt hållet ideal som hos 
andra grupper. Dessutom hindrade amatörismen dem många gånger från att 
delta i tävlingar. De hade exempelvis inte ekonomiska möjligheter att delta 
vid de olympiska spelen som kom att hållas nästan uteslutande i Europa under 
spelens början och fram till mitten av 1900-talet.65 

Vad gäller boxningssporten som sådan finns ett vittomfattande internatio-
nellt forskningsläge, där sporten undersökts ur såväl ett historiskt perspektiv, 
                                                        
62 Janzon 1978 s. 184–195; Yttergren 1996. Detta har även berörts i en artikel om Nordiska 
spelen: Ljunggren 1997. Se även Goksøyr 1991, för en diskussion om den borgerliga idrotts-
rörelsen i Bergen.  
63 Bonde 1991 s. 98–100. 
64 Yttergren 1996 s. 192–202. Yttergren undersöker tyngdlyftningssportens organisering och 
sportifiering, och berör där även den mer nöjesbetonade atletikuppvisningen och den föränd-
ringsprocess som atletiken genomgick i riktning mot en mer modern tyngdlyftningsidrott under 
slutet av 1800-talet. Yttergren menar dock att atletikuppvisningarna hade föga inverkan på hur 
denna idrott senare kom att sportifieras. 
65 Fair 1998 s. 19–20. I övrigt har tyngdlyftningsidrotten främst behandlats i en mer populärt 
hållen och ”berättande” form av historieskrivning, forskningsläget är dessutom relativt outveck-
lat. Internationellt har tyngdlyftningssporten, dess historia samt framstående personer inom 
sporten, främst behandlats i artiklar av historikern John D. Fair, se Fair 1987; Fair 1988; Fair 
1998; Fair 2001; Fair 2004; se även Bonini 2001. Om olika träningsredskaps historiska utveck-
ling, se Todd 1995. 
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från antiken till modern tid, som ur mer sociologiska och etnografiska syn-
vinklar. Framförallt är dessa studier skrivna i en brittisk och nordamerikansk 
berättande tradition.66 I Sverige har Mats Hellspong i sin doktorsavhandling 
(1982) ingående skildrat den svenska riksdags- och pressdebatten om box-
ningssporten under perioden 1913–1975. Dessutom tecknar Hellspong en bak-
grund över sportens införande, utveckling och popularitet i Sverige fram till 
och med 1980.67 Enligt historikern Nils-Olof Zethrin hade boxningens popula-
ritet och utveckling under mellankrigstiden starka kopplingar till idrottens 
tidiga kommersialiseringsyttringar och kan hänföras till en mer folklig 
populärkultur som väckte stort intresse hos arbetarklassen.68 Arbetarklassens 
idrottande och idrottsintresse har även i internationell forskning beskrivits 
som mer kommersiellt och nöjesinriktat. Arbetarklassen tittade mer än gärna 
på idrottsevenemang inom den kommersiella domänen.69 Likaså har arbetar-
organisationers inställning till idrotten studerats, liksom olika försök att bygga 
separata organisationer för arbetaridrott. Dessa studier har haft ett mer 
traditionellt organisationshistoriskt perspektiv, och inte så mycket analyserat 
frågor om klass i relation till kroppslighet.70 I min avhandling undersöker jag 
däremot i första hand tyngdlyftnings- och boxningsidrotternas koppling till 
kropp och klass; mina frågor och utgångspunkter är således annorlunda än 
ovan berörda forskares.71 

Vad gäller relationen mellan klass och kropp vilar min avhandling dess-
utom på ett vidare forskningsfält som analyserat olika former av vad som 
kommit att kallas arbetarkultur. Även om dessa studier inte så mycket studerat 
arbetarklassens förhållande specifikt till idrott och kroppslighet, är de ändå 
relevanta för denna avhandling. Detta forskningsfält har både kommit att 

                                                        
66 För att nämna de mest tongivande verken som också bidragit med mycket kunskap till denna 
avhandling: Gorn 1986; Sammons 1988; Early 1994; De Garis 2000; Wacquant 2004; 
Woodward 2007a; Woodward 2014; Gems 2014; Boddy 2008; Smith 2014. 
67 Hellspong 1982. Utanför akademin finns även ett översiktsverk om svensk boxning och 
boxningsmatcher, Franzén C. 2004, liksom en jubileumsskrift om svenska boxningsförbundet, 
Johansson O. 1996. 
68 Zethrin 2015. 
69 Gruneau 1983 s. 134–135. Detta kan sägas anknyta till det faktum att kraftkarlar och styrke-
prov många gånger skildrats i ett vidare sammanhang, då cirkusens kulturhistoria skrivits. Se 
exempelvis Carmeli 1988; Hellspong 2000; Tait 2005; Rosenberg & Fitzpatrick (red.) 2014. 
70 För en översikt om främst västerländsk organiserad arbetaridrott se Krüger & Riordan (red.) 
1996. För brittiska exempel se Jones 1988; Holt (red.) 1990. För svenskt exempel se Pålbrant 
1977. 
71 Konstvetaren Patrik Steorn har behandlat bildkulturen kring atletik och idrott i sin avhandling 
Nakna män om maskulinitet i svensk bildkultur under 1900–1915. Vissa beröringspunkter finns 
mellan min avhandling och Steorns vad gäller studieobjektet – den avklädda kroppen hos atleter 
– men där Steorn allmänt undersöker bilder och främst deras relation till den avklädda kroppen 
som sådan, undersöker jag kroppslighet och olika samhälleliga maktkategorier som dessa fram-
träder i tidskrifter och självbiografier. Steorn 2006 s. 71–101; se även Steorn 2007. Se även en 
lokalhistorisk text om tyngdlyftningsidrotten i Eskilstuna: Röös 2013 s. 7–9. 
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betona en kultur av skötsamhet, som exempelvis kom till uttryck via organis-
ering inom folkrörelserna, liksom en mer nöjesbetonad kultur, såsom olika 
former av festligheter, danstillställningar, bio-, café-, varieté- och cirkus-
besök. Idrotten kan och bör i detta sammanhang ses som en del av båda dessa 
kulturer och projekt.72 Inom forskningen om vad som kommit att kallas arbet-
arkultur har tanken om kulturöverföring från de borgerliga samhällsskikten till 
arbetarklassen under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal gjorts till föremål för en 
mängd studier. Många har problematiserat existensen av såväl en ren och 
avgränsad ”borgerlig kultur” som en särskild ”arbetarkultur”.73 I samband med 
detta kan även nämnas historikern Torbjörn Anderssons studier av den i hög 
grad arbetarpräglade fotbollens kulturhistoria och Christer Ericssons – även 
han historiker – forskning av svenska brukssamhällens, och särskilt bruks-
ledningarnas, idrottsorganisering som ett slags medel att skapa en lugn, sköt-
sam och fredlig arbetarklass.74 

Enligt Mats Franzén hade den organiserade arbetarrörelsens kultur ett slags 
mellanposition såsom förmedlande länk mellan låg och hög kultur, och det 
fanns en spänning mellan skötsamhetsprojektet och den mer folkliga nöjes-
kulturen. Han menar också att begreppet ”arbetarkultur” är problematiskt då 
en sådan var svår att identifiera. Istället förordar han det mer öppna begreppet 
”folklig kultur”, vilket passar bättre då det inte rådde vattentäta skott mellan 
olika klasskategorier i deras kulturutövande. Denna folkliga kultur kunde 
omfattas av såväl arbetarklass, småborgerskap som lägre medelklass – grupper 
mellan vilka gränserna inte alltid var skarpa.75 Denna folkliga kultur var inte 
enhetlig, tvärtom kunde däri innefattas flera inbördes motstridiga kultur-
yttringar, såsom å ena sidan en skötsamhetskultur kring folkrörelserna och å 
andra sidan mer kommersiella kultur- och nöjesyttringar som alltmer spreds i 
massformat under 1900-talets första decennier. Samtidigt skapades en upp-
delning mellan arbete och fritid, som fick en ytterligare skjuts genom riksdags-
beslutet om åtta timmars arbetsdag 1919, och en del av denna fritid utnyttjades 
genom nöjeskonsumtion, särskilt i städerna.76  

Det faktum att olika klasser omfamnat olika idrottsgrenar kan även kopplas 
till kroppsarbetet som sådant, vilket också tidigare forskare påpekat. Att tävla 
i arbetsprestationer liksom förmågan att lyfta tungt har en lång tradition hos 
den kroppsarbetande delen av befolkningen.77 Etnologen Ella Johansson, som 
undersökt maskulinitet bland norrländska skogsarbetare under perioden ca 
1850–1950, har påvisat ett starkt individualistiskt ideal där i kontrast till den 
mer utbredda kollektivismen bland arbetare i större samhällen och städer. 
                                                        
72 Magnusson 1988; Frykman 1988; Ambjörnsson 1988; Franzén M. 1991; Skarin Frykman 
1989; Horgby 1993; Nyzell 2007 s. 79–94.  
73 För en forskningsdiskussion, se t.ex. Leffler 1999 s. 21–50. 
74 Andersson To. 2002; Andersson To. 2016; Ericsson C. 1997; Ericsson C. 2004. 
75 Franzén M. 1992 s. 44–45.  
76 Husz & Lagerqvist 2001. Se även Boëthius 1989. 
77 Hellspong 2000; se även Janzon 1978 s. 184–195. 
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Bland skogsarbetarna fanns en manlig självuppfattning där personlig yrkes-
skicklighet värderades mycket högt, något som yttrades exempelvis i inbördes 
tävlingar där de jämförde sin arbetstakt med varandra. Just denna tävling 
sinsemellan visar dock att arbetarkollektivet som sådant hade en betydelse, 
och i skogsarbetet fanns en tydligt homosocial manlig miljö.78  

Jag menar att denna tävlan i arbetet, i likhet med styrkans koppling till 
arbetsuppgiften liksom en mer viril maskulinitet, kan vara en delförklaring till 
intresset för utövande och åskådan av vissa idrotter, inte minst kraftsporter, 
vilket jag återkommer till. Samtidigt skedde nästan allt idrottsutövande – i 
likhet med yrkesutövande – under min undersökningsperiod i homosocialt 
manliga miljöer och inom kraftidrotterna märks en klar maskulin kultur. 
Denna homosociala kultur av maskulinitet var något som inom idrotten kunde 
fungera klassöverskridande, samtidigt som olika klasser generellt intresserade 
sig för olika idrotter eller hade olika positioner inom idrottsrörelsen. I mitt 
undersökningsmaterial är manligheten och maskuliniteten genomgående ett 
självklart värde som nästan fullständigt genomsyrar föreställningarna om den 
ideala idrottarens såväl fysiska som sociala egenskaper. Jag har valt att lägga 
mitt analytiska fokus på klassaspekterna, och hoppas med denna avhandling 
kasta ljus över denna klassdimension inom kraftsporterna och olika kroppsliga 
förhållningsätt i relation till densamma. Könsaspekten framträder i analysen 
främst när den ideala manligheten uttryckligen ställdes mot sin antites, det 
omanliga och/eller det kvinnliga. Maskuliniteten ska betraktas som en själv-
klar – uttalad eller outtalad – hörnsten i föreställningarna om kraftsporterna. 

 
Sammanfattningsvis råder det brist på studier om relationen mellan klass och 
kropp med utgångspunkt i såväl medier, idrott som självbiografiskt material. 
Detsamma kan sägas rörande forskningen om kraftidrotter överhuvudtaget. 
När kroppslighet har undersökts inom idrotten, har utgångspunkten ofta varit 
medel- och överklassens mer borgerliga kroppsuppfattning. Färre försök har 
gjorts att analysera de kroppsarbetande gruppernas idrottsutövande och deras 
mer svårfångade kropps- och idrottsuppfattningar. När det gjorts, har det rört 
sig om mer kulturhistoriskt och sociologiskt inriktad forskning, eller studier 
som behandlat arbetaridrottens organisationshistoria. Dessutom saknas fram-

                                                        
78 Johansson E. 1994 s. 47–50, 60–61 och 152–167; Johansson E. 2003 s. 70–79. Historikern 
Eva Blomberg har undersökt syndikalistiska gruvarbetares manlighetsideal, ett ideal som 
innefattade en kultur av trots och ilska riktad mot arbetsgivare och överhet. Ilskan kunde även 
vändas mot olika former av borgerlig disciplinering. Enligt Blomberg bestod gruvarbetaridealet 
i att mannen krävde sin rätt och respekt också av dem högre upp i hierarkin; begreppsmässigt 
benämner hon detta för en viril manlighet: Blomberg 1995 s. 300–345. Denna virila manlighet 
uteslöt dock inte att de manliga arbetarna ägnade sig åt mer ”känsliga” aktiviteter som 
poesiläsning och djupare filosofiska diskussioner. Se även Horgby 1993, som diskuterar ett 
egensinne hos denna grupp av arbetare. Det finns studier som tangerat ämnet, se t.ex. Brink 
Pinto 2008, där synen på kön och sexualitet studeras i mellankrigstidens kommunistiska rörelse. 
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förallt studier på området efter 1920 – istället dominerar tiden kring sekel-
skiftet 1900 bland de tidsperioder som undersökts. Jag menar att mitt studium 
av mer renodlade kroppsarbetaridrotter – tyngdlyftning och boxning – därför 
både kan fördjupa kunskaperna om kroppslighetens klassaspekter och fylla en 
forskningslucka rörande kraftsporternas historia. 

Överlag finns också luckor i forskningen om de svenska kroppsarbetande 
gruppernas kulturutövande i form av fritidssysselsättningar och nöjesliv. Med 
min avhandling ämnar jag fördjupa förståelsen för dessa fenomen. Jag vill 
även bidra med empirisk kunskap som kan ge nya infallsvinklar på det teoret-
iska fältet, om hur olika slags kroppar och kroppsideal tillskrivs skilda värden 
och betydelser. 

Det finns även behov av ytterligare studier som undersöker arbetaridrotter 
överlag, liksom av forskning om idrotten som sådan utifrån ett klassteoretiskt 
perspektiv som inte tar det borgerliga idealets inympande på arbetarklassen 
som utgångspunkt. Som nämnts finns sedan länge en bred forskningsdisku-
ssion rörande kulturell överföring från borgerliga samhällsskick till arbetar-
klassen under decennierna runt sekelskiftet 1900, där begrepp som ”borgerlig 
kultur” och ”arbetarkultur” problematiserats. 

För att analysera det ovanstående kommer jag att bland annat använda mig 
av Bourdieus kapitalbegrepp, då studieobjektet är kroppslighet och kropps-
ideal blir särskilt det kroppsliga kapitalet av vikt. Genom kapitalbegreppet kan 
jag visa hur olika värden knyts till olika kroppar och kroppsuppfattningar, och 
i förlängningen till individer själva. Hur kroppar uppfattas påverkas även av 
samhälleliga maktförhållanden, särskilt klassmässiga sådana. Dessa teoretiska 
utgångspunkter kommer att diskuteras i det följande och utgörs inledningsvis 
av en genomgång av hur jag teoretiskt har närmat mig begreppen kropp och 
förkroppsligande. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Min förhoppning är att denna avhandling ska öka förståelsen för de sociala 
och kulturella restriktioner, men också möjligheter, som omgärdar kroppar på 
främst det idrottsliga planet men även i ett vidare samhälleligt sammanhang. 
Jag kommer att argumentera för att kroppen och jaget produceras och repre-
senteras både genom sociala och kulturella processer samt maktrelationer i 
samhället i stort, men även genom mer vardagsnära praktiker som träning och 
tävling. Den boxande och tyngdlyftande kroppen knyts samman med dessa 
processer på olika sätt och hur detta kan förstås teoretiskt kommer att 
diskuteras nedan. Även frågor som hur det kroppsliga interagerar med jaget i 
idrottarnas självförståelse och kroppens betydelse för identifikation kommer 
att diskuteras. I det följande redogör jag för de teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter som vägleder avhandlingen. Då min analys främst går ut på 
att tolka ett källmaterial utifrån vissa teoretiska ramar, menar jag att det till 
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stor del inte går att särskilja ”teori” och ”metod” från varandra utan att de på 
ett övergripande plan bör beskrivas i ett sammanhang. De mer konkreta under-
sökningsmetoderna presenteras i slutet av inledningskapitlet. Jag vill också 
flagga för att vissa mer specifika begrepp, teorier och metoder kommer att 
presenteras närmare inne i de empiriska delstudierna, i de fall som det är mest 
relevant att föra denna diskussion i direkt anslutning till det empiriska 
materialet. Det gäller exempelvis reifikation och bildanalytisk teori. 

Värde och kroppsligt kapital – ett sätt att förstå klass 
Klass är ett begrepp som använts på mycket olika sätt: i vardagligt tal, i 
politiken, liksom i samhällsteorier och forskning. En viktig diskrepans kan 
sägas finnas mellan objektivistiska klassanalyser, där klass relaterats till på 
förhand givna kriterier, och subjektivistiska analyser som utgått från hur män-
niskor på olika sätt själva positionerat sig och andra i olika klasskategorier. 
Bland de objektivistiska perspektiven finns exempelvis marxismens grepp att 
utgå från människors relativa position inom produktionssfären – klass i sig – 
som existerar oberoende av ett eventuellt klassmedvetande, klass för sig. Även 
många andra sociologiska klassanalyser har haft en tendens att på förhand 
kategorisera människor i olika klasser efter exempelvis yrkestillhörighet. Van-
ligen har sådana analyser lett till att det moderna samhället delats in i relativt 
få klasser, och genomgående har de inneburit en relativt skarp gräns mellan 
arbetarklassen å ena sidan – lönearbetare med sin egen kropp som arbetskraft 
– och medelklass/mellanskikt å den andra, med bland annat bönder, egenföre-
tagare och tjänstemän.79 Subjektivistiskt inriktade analyser, som exempelvis 
utforskat hur klass konstruerats som en diskursiv kategori, har ofta frilagt ett 
mer komplext landskap där klasskategorierna är relativt flytande och samman-
flätade.80 

Min utgångspunkt är att det inte behöver råda någon motsättning mellan de 
objektivistiska och subjektivistiska utgångspunkterna. Att människors verk-
lighetsuppfattning kan skilja sig från de mönster som bildas av vidare socio-
ekonomiska faktorer är helt enkelt inget att förvånas över. I vilket fall är de 
båda nivåerna på olika sätt relaterade till och inflätade med varandra, och de 
bör analyseras som två skilda dimensioner inom samma samhälleliga helhet. 
Med det sagt vill jag betona att jag redan på ett tidigt stadium i min genomgång 
av materialet tycktes se att de klassrelaterade ideal som förekom i mina källor 
ofta överskred gränsen mellan arbetarklass och vissa andra grupper. Även om 

                                                        
79 Se t.ex. Therborns distinktion av hur de olika klasserna ska förstås (om dock framförallt inom 
den manliga delen av befolkningen). Arbetarklassen kan utifrån Therborns definition vid 1930-
talet bestämmas utifrån egendomslöshet och manuellt lönearbete. Småborgerskapet kan skiktas 
i ett högre och ett lägre skikt, där det lägre småborgerskapet nästan alltid bidrog med eget arbete, 
även om de kunde ha anställda i sin verksamhet. Therborn 1981. 
80 Se t.ex. Holgersson 2005. 
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det sällan talades i de termerna, går det att urskilja ett ideal om kroppsarbet-
ande grupper där den fysiska styrkan och förmågan i arbetet var det som 
tonvikten låg på – inte i vad mån det var fråga om lönearbetare eller småföre-
tagare. Dessa kroppsarbetande grupper kunde förutom traditionell arbetar-
klass även inkludera småbönder och småborgerskap, ibland även poliser och 
brandmän. Därför kommer begreppet kroppsarbetande grupper att användas 
som ett samlingsbegrepp avhandlingen igenom.81 Det betyder inte att jag prin-
cipiellt vänder mig mot den objektivistiska klassanalysen, utan görs för att jag 
primärt undersöker nivån av representationer och ideologier, som sedan rela-
teras till den socioekonomiska nivån. Jag studerar alltså i första hand föreställ-
ningar om klass, inte som ett korrektiv mot de sociologiska och teoretiska 
klassbegreppen, utan som ett objekt för en vidare analys.82 Eftersom det är på 
denna föreställningsnivå talar jag också medvetet om kroppsarbetande grupp-
er i pluralis. Även om dessa i hög grad var fokus för klassrelaterade föreställ-
ningar, måste de för tydlighetens skull skiljas begreppsligt från arbetarklassen 
i socioekonomisk mening.83 

För analysen av hur klass samverkade och relaterades till kroppslighet, 
kommer jag i stor utsträckning att utgå från Pierre Bourdieus teoriapparat med 
begrepp som fält, kapital, habitus och hexis. Genom detta har jag strävat efter 
att skapa förståelse för hur kroppen laddats med olika innebörder i relation till 
skilda sociala sammanhang. Till detta kopplas även hur värde knyts till olika 
aspekter av kroppen. 

Bourdieu framhöll att kroppen ofta är central för en individs identitetsupp-
fattning, i enlighet med en dominerande samhällssyn kring att människor så 

                                                        
81 Se exempelvis Janzon 1978, som använder det närliggande begreppet kroppsarbetande 
klasser då han diskuterar tävlingsverksamheten och den sociala sammansättningen inom tyngd-
lyftningsidrotten kring sekelskiftet 1900. Runt sekelskiftet och vid tiden för min avhandling 
användes begreppet de kroppsarbetande klasserna även som en samlande term för arbetar-
klassen och lantarbetare men även fattigare småborgerskap och småbönder, se exempelvis 
makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan; Myrdal & Myrdal 1934 s. 151 och 185. För en 
diskussion om hur rågången mellan småborgerskap och arbetarklass ofta var flytande, inte 
minst under 1920- och 1930-talen, se Franzén M. 1992. Franzén väljer därför istället att tala om 
”de folkliga klasserna”, som bestod av arbetarklass men även hantverkare, småhandlare och 
dylikt. De utförde själva det manuella arbetet och hade arbetarklassen som kunder. Gränsen 
mellan olika klasspositioner som lägre medelklass och arbetarklass var relativt flytande, men 
under 1930-talet försökte dock lägre tjänstemän distansera sig från arbetare. Franzén M. 1992 
s. 45–46 och 123–132. Användbarheten av dessa olika sätt att kategorisera klass och klassideal 
kommer att tydliggöras och kontinuerligt diskuteras löpande i avhandlingen. 
82 För en vidare diskussion, se t.ex. Eley & Nield 2007 – ett försök att komma bort från mot-
sättningarna mellan materialistiska perspektiv i sociologisk och socialhistorisk klassforskning 
med inriktningarna mot kultur och språk. Ett klassiskt verk i sammanhanget är Thompson E. 
1966, som visade hur uppkomsten av ett arbetarklassmedvetande i England ofta tog sig mot-
stridiga former och ibland även inkluderade mindre affärsinnehavare och självständiga hant-
verkare. 
83 När jag själv använder begreppet arbetarklass i denna text utgår jag från Therborns definition 
(Therborn 1981), om det inte rör sig om citat eller referat från annan aktör eller forskare. 
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att säga är sina kroppar. Enligt Bourdieu är sättet vi för oss, exempelvis vår 
kroppshållning och gångstil, förkroppsligade genom en inlärning av kropps-
tekniker och kroppsscheman, vilket han kallar hexis. Hexis kan lite förenklat 
beskrivas som den kroppsliga dimensionen av habitus, ett av kärnbegreppen i 
Bourdieus teoretiska apparat. Habitus kan kort förklaras som den internali-
serade struktur som bestämmer hur en person kommer att reagera och handla 
i olika situationer. Dessa internaliserade strukturer har sina ursprung i yttre 
ekonomiska, sociala och kulturella strukturer. På och genom kroppen materi-
aliseras olika klassers smak. Människor ordnar sin kropp efter klassbundna 
ideal och på samma gång synliggörs olika sociala värden genom kroppen.84 

Bourdieu poängterar att existensen av det han kallar fält är avgörande för 
att förstå hur habitus opererar. Fält påverkar och formar den sociala kontext 
inom vilken habitus verkar, och innefattar sociala institutioner inom exempel-
vis utbildning och juridik. Olika fält överlappar och påverkar varandra, såsom 
könsmässiga fält påverkas och interagerar med yrkesmässiga sådana, och ett 
fält kan vara uppdelat på flera subfält. Inom fälten förhandlar individer om 
positioner. Begreppet kapital är ett medel för att förstå hur individers förhand-
lande om positioner inom fälten fungerar. Kapital fungerar som en persons 
tillgångar i kampen om att förhandla om positioner på fältet och utgör en del 
av de sociala maktrelationerna. Även om begreppet kroppsligt kapital bara 
nämns på ett fåtal ställen i Bourdieus magnum opus La Distinction, spelar 
kroppen och förkroppsligande en viktig roll i hans teorier om habitus och 
kapitalformer. Vanligen ser han kroppsligt kapital som en form av under-
sektion till kulturellt kapital, men ibland är det en egen kapitalform. Kropps-
ligt kapital är således något människor både kan förvärva och socialiseras till, 
eftersom social position och habitus har stor betydelse för utvecklingen av en 
individs kropp. Förkroppsligade kapitalformer bör alltså ses som och inne-
fattar hela tiden ett värde, eller bytesvärde. Det kroppsliga kapitalet kan bytas 
till ett ekonomiskt kapital. Detta inbegriper även hela tiden ett värderande av 
människors kroppar, såväl utifrån ekonomiska och kulturella som sociala 
aspekter. Ett kapital kan med utgångspunkt i denna värdeteori konverteras till 
annat kapital eller kapitalform. Genom att individen använder sina befintliga 
tillgångar för att byta till sig rätt kapital, kan kapitalvärdet dessutom öka. 
Eftersom dessa kapitalformer är förkroppsligade knyts även värde till den 
egna kroppen och den egna personen.85 

                                                        
84 Bourdieu 1992 s. 74; Bourdieu 2010 s. 190 och 207–208; Throop & Murphy 2002 s. 188. 
Bourdieus teorier om kroppen, liksom annan forskning kring den sociala kroppen, är i hög grad 
influerade av Marcel Mauss teorier. Enligt Mauss måste kroppen tränas till ett riktigt och 
accepterat beteende efter vissa givna tekniker. Detta följer olika ”kroppsscheman” som är 
socialt och kulturellt beroende. För att barnet ska accepteras och socialiseras in i ett samhälle 
måste olika kroppstekniker bemästras, Turner 2008 s. 12. 
85 Bourdieu 1977; Bourdieu 1992 s. 74; Bourdieu 2010 s. 114–125 och 190; Throop & Murphy 
2002 s. 186–188. Bourdieu utvecklade Marx kapitalbegrepp till att även omfatta ytterligare 
sociala och kulturella former. 
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Åtskilliga andra forskare har använt sig av Bourdieus teoretiska apparat i 
studier av kroppar och kroppslighet. Sociologen Chris Shilling betonar 
exempelvis att det är lätt att föreställa sig kroppen som en form av kapital. 
Han exemplifierar detta genom att peka på att idrottsstjärnors och college-
atleters kroppsliga prestationer kan bytas till ekonomisk belöning. Shilling 
anser vidare att det kroppsliga kapitalet är för viktigt för att ses som en under-
kategori till de andra kapitalformerna, eftersom kroppens skötsel är avgörande 
för att en individ ska accepteras som aktör. Kroppsskötsel och hygien är dess-
utom avgörande i förhållande till status och därmed för de andra kapitalform-
ernas värde. Enligt Shilling refererar produktionen av kroppsligt kapital till 
den sociala formeringen av individers kroppar genom sport, fritidsaktiviteter, 
betalt och obetalt arbete och alla andra kroppspåverkande aktiviteter som på 
ett sätt ger uttryck för en social position. En position som också märks i form 
av olika kulturella och ekonomiska möjligheter.86  

Jag är intresserad av att undersöka hur dessa värden och kapitalformer 
kunde ta sig uttryck inom idrotten och vad det kunde innebära för den boxande 
och tyngdlyftande kroppen. Själv studerar jag kroppsliga hierarkier både inom 
idrottens sfär men även i den populärkulturella genom massmedia, eftersom 
ett utbyte skedde mellan dessa sfärer. Även om idrotten går utmärkt att studera 
som fält – med relativt självständiga praktiker och regler – anser jag att den 
inte endast bör förstås utifrån detta perspektiv. Ett fält kräver viss autonomi, 
men jag är intresserad av att förstå idrotterna i relation till samhället som hel-
het och de sociala strukturerna – eller med Bourdieus begreppsdefinition det 
sociala rummet. Sålunda studerar jag status, klass och stratifiering inom det 
sociala rummet av positioner, och hur de olika kapitalformerna förhöll sig 
inom detta rum. 

Beverly Skeggs har dock kritiserat Bourdieus kapitalbegrepp för att det 
utgår ifrån medelklassens och borgerlighetens syn på vad som är att betrakta 
som värde. Följden blir att de som saknar kapitalformer typiska för borgerlig-
heten, betraktas som att de är rent generellt saknar kapitalformer och värde. 
Enligt Skeggs kan värde även betraktas på andra sätt och ur andra aspekter, 
såsom omvårdnad och kollektivism.87 I Skeggs tolkning handlar begreppet 
värde om att något får sitt värde genom andra människors bedömningar. Jag 
menar att detta perspektiv är fruktbart, och möjliggör att kroppen kan betraktas 
som något som besitter bytesvärde genom sitt kroppsliga kapital, genom den 
förmåga kroppen har att generera pengar för nedlagt arbete i en vara. Men det 

                                                        
86 Shilling 1993 s. 57–58. Wacquant har i sin studie av ett boxningsgym i Chicago dock utgått 
från fältteorin och beskrivit boxningssporten och gymmet som relativt autonoma, och att boxare 
fortsätter boxas förklaras med den inre logik som fältet skapar. Boxarens kroppsliga kapital har 
då inte någon betydelse eller värde utanför detta fält. Wacquant 1995a; Wacquant 2004. För ett 
alternativt synsätt se Woodward 2007b s. 23–24, som betonar att anledningen till att någon 
börjar boxas ofta måste sökas i yttre faktorer.  
87 Skeggs 2011 s. 501–509.  
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handlar också om att någon har makt att definiera vad som har ett värde, det 
vill säga vad som är den riktiga, ideala och rätta kroppen.88 

I Skeggs tappning kan klass ses som en del av en struktur som är beroende 
av hur de olika kapitalformerna accepterats och blivit institutionaliserade, 
något som sin tur påverkar vilka olika möjliga subjektspositioner som finns 
tillgängliga för individen att inta. Klass kan också användas som ett sätt att 
öka de olika kapitalformernas värden. Vissa har förmågan att använda klass 
för att öka sina kapitalvärden medan andra saknar denna förmåga.89 

Beverly Skeggs utgår från att kroppen (liksom exempelvis kropp och klass) 
är något som görs i samspel mellan mänskligt agerande och språkliga och 
sociala strukturer. Görandet sker dock alltså inte enligt ett jämlikt förhållande. 
Snarare är människors förmåga att använda sig av olika statusmarkörer be-
stämda av var individen befinner sig i den sociala och ekonomiska hierarkin, 
menar Skeggs. Exempelvis kan vissa kulturella karaktäristika vara ytterst 
fixerade för somliga grupper av individer, medan andra grupper kan använda 
samma karaktäristika på ett mer mobilt och oberoende sätt. Görandet begräns-
as alltså av de möjligheter som omvärlden ger och det sociala sammanhang 
människor föds in i. Dessa förhållanden begränsar dessutom individers hand-
lingsutrymme och agens i det sociala rummet, medan andra karaktäristika 
underlättar agens, menar Skeggs. Kroppen, hur den upplevs, liksom de sociala 
och kulturella signaler den sänder ut, produceras och opererar på ett symbol-
iskt plan och är alltså inte något på förhand givet utan en ständigt fortlöpande 
process, som dock tar sig olika uttryck beroende av social position och olika 
kapitaltillgångar.90 

Intagandet av en identitets- eller subjektsposition bör med andra ord inte 
ses som en process där individen själv ”väljer” sin position, utan positionen 
kan också tillskrivas individen. Emellertid: genom att ta en position är indi-
viden även aktiv i att reproducera densamma. Individen kan samtidigt ses som 
en aktiv aktör eftersom det ständigt fortgår en kamp om rätten att få definiera 
eller att bjuda motstånd mot subjektspositionen. De positioner som en person 
hamnar i varierar dessutom efter omständigheterna och därför är subjektet inte 
heller enhetligt – en person kan ha olika identiteter beroende på samman-
hanget. Att inta olika positioner kan även medföra olika specifika fördelar som 
är förbundna med respektive position.91 Enligt sociologen Kath Woodward 

                                                        
88 Skeggs 2004 kap. 1. 
89 Skeggs 2000 s. 152; Skeggs 2004 s. 3. Eller, som sociologen Lena Sohl skriver: att erkännas 
som någon som har värde är ett klassat uttryck för den ojämlika maktstruktur som klass levs 
igenom, Sohl 2014 s. 124. 
90 Skeggs 2000 s. 13, 16 och 153; Skeggs 2004 s. 1–5. Se även Bourdieu 1987 s. 1–17. 
91 Fairclough 2001 s. 31–33 och 85–86. Fairclough refererar här både till Gramsci, som menade 
att subjekt är ”composite personalities”, och till Foucault, enligt vilken subjektet ska ses som 
verkande inom en diskurs med olika givna positioner. Det faktum att olika subjektspositioner 
kan innebära olika fördelar och att det går att investera i dessa, gör det möjligt att förena detta 
med Skeggs värdebegrepp och Bourdieus kapitalteori. Olika subkulturer kan även skapa 
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implicerar tanken om det förkroppsligade jaget även agens, att människor har 
viss kontroll över sina kroppar och att de kan forma sig själva och sina 
kroppar. Att ta kontrollen över den egna kroppen innebär i förlängningen att 
ta kontrollen över sig själv, vilket på ett tydligt sätt synliggörs inom idrotten, 
exempelvis hur en idrottare sköter om sin kropp eller pressar den till det 
yttersta. Detta är bilder som både massmedia och idrottaren själv gärna fram-
håller. Kroppen sätter både gränser för jaget och för vad det förkroppsligade 
jaget kan göra.92 Idrotten kan också fungera som en arena av motstånd mot de 
begränsningar som olika kategorier såsom kön, ras och klass kunnat tillskriva 
en individ inom. Exempelvis framstår detta tydligt i fallet Mohammed Ali, där 
boxningen med tiden blev ett sätt att ge röst åt svart stolthet och Black Power.93 

Interaktionen mellan representation och erfarenhet är många gånger intrikat 
och det kan vara svårt att skilja den ena från den andra. Detta är inte heller 
min direkta mening, utan jag vill snarast påminna om att de båda polerna bör 
betraktas i ett sammanhang. Detta har väglett mig när jag i den empiriska 
undersökningen försökt komma åt hur värde har tillskrivits boxande och 
tyngdlyftande arbetarkroppar, liksom hur idrottarna själva förhållit sig till 
detta. Kapitalformerna och särskilt begreppet kroppsligt kapital har använts 
för att förstå hur dessa skillnader upprätthålls och omskapas. Hexis använder 
jag som ett begrepp för att förstå hur dessa kapitalformer tar sig performativa 
dimensioner – det vill säga hur de alstrar vissa beteenden, handlingar och 
praktiker hos människor. De sistnämnda frågorna – hur kroppsidrottare själva 
internaliserat dessa värden – är förstås svårt att komma åt, men jag hoppas att 
min studie åtminstone kan ge rimliga försök till svar på dessa frågor. Hur rörde 
sig exempelvis tyngdlyftare och boxare i det sociala rummet och vilka möjlig-
heter hade de att agera i detta rum? Vad för karaktäristika skrevs på deras 
kroppar och hur kategoriserades deras kroppar? Hur förhöll de sig själva till 
dessa kategorier, sociala möjligheter och restriktioner och till den egna kropp-
en? Den stora och starka kroppen kan exempelvis ha laddats med innebörder 
såsom att vara intellektuellt lägre stående, men det betyder inte att idrottaren 
själv betraktade sig på detta sätt eller identifierade sig med detta. 

                                                        
möjliga subjektspositioner som kan stå i motsatsställning gentemot dominerande diskurser och 
fält. För en diskussion om identitet och subjekt se Jenkins 2008. Inom idrottsforskningen har 
sociologen Grant Jarvie betonat vikten av att identitetsstudier inom idrottens fält inte bör från-
kopplas undersökandet av sociala frågor. Identitetsformering bör istället analyseras i relation 
till ekonomiska och sociala strukturer och olika gruppers kamp för erkännande och makt. 
Gruppers identiteter kan inte enligt Jarvie ses som isolerade från ekonomi och status, och 
exemplifierar detta bland annat med kenyanska löpare: Jarvie 2009 s. 15–26. 
92 Woodward 2009 s. 18–19.  
93 Carrington 2002.  
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Den erfarda kroppen 
Den egna jaguppfattningen eller identiteten är tydligt sammankopplad med 
individens kropp. Det är genom kroppen som jaget upplever världen och 
människor positionerar sig även gentemot varandra genom upplevelsen av och 
uppfattningen om andras kroppar. Det finns även, som nämnts, en utpräglad 
samhällsidé om att människor är sina kroppar.94 Kroppar är dessutom avgör-
ande för idrotten i praktiken. Något tillspetsat kan idrotten i sin tävlingsform 
sägas handla om att mäta och kvantifiera kroppar. Det är därtill kroppens 
förmåga att prestera som blir avgörande för den sportsliga framgången. 

Ett problem vad gäller undersökningar om förhållandet idrott och kropp, 
liksom vad gäller det stora flertalet identitetsstudier, är relationen mellan 
representationer och det faktiska erfarandet av världen – i detta fall idrotten 
och idrottandet. Samma spänning är även närvarande i min avhandling, och 
kan dessutom beskrivas som ett problem inrymt i idrottens egen tradition av 
att se kropp och själ som separata storheter.95 För att försöka komma förbi en 
strikt uppdelning mellan upplevelse och representation (eller mellan aktör och 
struktur), har jag valt att också inkorporera självbiografier från fyra fram-
stående kraftsportare i min undersökning. Motsvarigheter till dessa finns även 
i tidningsmaterialet, i form av intervjuer, idrottares egenförfattade artiklar och 
tidskriftläsarnas inskickade brev. Detta visar hur utbytet mellan representa-
tioner och den levda erfarenheten många gånger är överlappande och intimt 
sammanlänkade. Jag är medveten om de metodologiska problem som finns 
med att nå den enskildes erfarande genom självbiografin (om det alls går att 
nå utanför självet) som genre, vilket jag kommer att diskutera närmare längre 
fram i detta kapitel. Jag menar dock, i likhet med Carina Listerborn, att 
samtidigt som självbiografin ger uttryck för kollektiva förväntningar och 
regler, är den även en produkt av den enskildes erfarenheter och erfarande. 
Självbiografin kan på så sätt visa på det intrikata sambandet mellan aktörens 
erfarenheter och de strukturer inom vilka aktören handlar.96 

Idrottsvetenskapliga studier av kropp och förkroppsligande har många 
gånger tagit sin utgångspunkt i Maurice Merleau-Pontys existentiella feno-
menologi, kroppsliga vardagserfarenheter och begreppet den levda kroppen.97 

                                                        
94 Bourdieu 1992; Bourdieu 2010. 
95 Se exempelvis om linggymnastikens föreställning om ”En sund själ i en sund kropp”: 
Ljunggren 1999; Ljunggren 2000a; Ljunggren 2000b. Se även Woodward 2009 s. 2. Forskare 
som Loïc Wacquant och Kath Woodward har på olika sätt arbetat med begreppet kroppsligt 
kapital för att undvika en strikt uppdelning mellan kropp och själ; med det förra begreppet ses 
viljan och handlandet såsom inkorporerat med kroppen: Wacquant 1995a; Wacquant 2004; 
Woodward 2009. 
96 För en diskussion om bruket av självbiografin och kroppsligt erfarande, se Listerborn 2007 
97 För en översiktlig bild se Woodward 2009 s. 7. Ett exempel på idrottsvetenskapliga forskare 
som tagit utgångspunkt i Merleau-Pontys fenomenologi är sociologen Loïc Wacquant, som 
använt sig av ett eget deltagande i boxningssporten för att på så sätt få ingående kunskap om 
denna: Wacquant 1995a; Wacquant 1995b; Wacquant 2004; se även om gymkultur Wacquant 



�
 

	�

Enligt Merleau-Ponty erfars alltid medvetandet genom kroppen, då det 
mänskliga medvetandet inte kan existera utan kropp. Det är genom förkropps-
ligade sinnen som bilden av det egna jaget och identiteten konstrueras. 
Identiteten är alltså i sig själv förkroppsligad och därför också föränderlig i 
relation till kroppen. Kroppsuppfattningen är dessutom beroende av hur jaget 
begriper den och hur andra tolkar och bedömer den.98 Enligt Merleau-Ponty 
bör förkroppsligandet ses som själva basen för vår erfarenhet. Merleau-Ponty 
menar att kroppen både är ett externt objekt och ett tillstånd med subjektiv 
erfarenhet.99 Detta skulle kunna uttryckas som att kroppen som subjekt är 
situerad i en social verklighet och det visar hur central kroppen är för det 
mänskliga erfarandet.100 Kroppen skulle kunna beskrivas som en situation 
såväl som situerad. Med denna utgångspunkt är den materiella kroppen, 
genom vilken människor erfar världen, en levd situation inom vilken det finns 
möjlighet till agens, olika handlande och förhållningssätt men kroppen är även 
situerad, liksom våra erfarenheter, inom kulturella och sociala strukturer.101 

Jag är inspirerad av det fenomenologiska angreppssättets förståelse av 
kroppen och kroppslighet, men det finns svårigheter att använda det i en 
historisk studie såsom denna. Fenomenologiska grepp är lättast att tillämpa 
när forskaren direkt kunnat nå de undersökta personerna i fråga genom inter-
vjuer och observationer. Ett exempel är sociologen Loïc Wacquants etnograf-
iska studier om boxares kroppsliga vardagspraktik, som i viss mån utgått från 
ett fenomenologiskt angreppssätt. Wacquant hämtar dock främst inspiration 
från sin tidigare handledare Pierre Bourdieu och dennes begrepp kroppsligt 
kapital – ett begrepp Wacquant vidareutvecklat och ibland benämner som ett 
pugilistiskt eller fysiskt kapital.102 Wacquant visar hur boxarens habitus 
                                                        
1995c s. 163–179. Iris Marion Young har också använt en fenomenologisk ansats för att förstå 
hur kön skapas genom kroppspraktiker och kroppslig erfarenhet inom idrotten: Young 2000. 
För en diskussion om idrottskultur och fenomenologi se även Crossley 2001, som med hjälp av 
Merleau-Ponty vidareutvecklar Bourdieus diskussioner kring motsättningen mellan aktör och 
struktur, vilken Bourdieu försökte överbrygga genom habitusbegreppet. Se även Crossley 1995.  
98 Merleau-Ponty 1999. 
99 Crossley 1995 s. 43–63. 
100 Turner 2008 s. 12; Woodward 2009 s. 25 och kap. 5. 
101 Detta resonemang är hämtat ifrån Toril Mois utvecklande av Simone de Beauvoirs tankar 
kring den levda kroppen och kroppen som en situation såväl som situerad. De Beauvoir tog i 
högre grad hänsyn till sociala strukturer än hennes existentialistiska (manliga) fenomenologiska 
kollegor Sartre och Merleau-Ponty: Moi 1999; se även Young 2000; Woodward 2009 kap. 5. 
För ett svenskt exempel på kroppen som situation i relation till kön och rum se Listerborn 2007. 
102 Wacquant 1995a. Bourdieu själv nämner emellertid begreppet endast på några få ställen i 
sina arbeten; Wacquant 2004; Wacquant 1995a; Wacquant 1995b. Chris Shilling använder sig 
också av begreppet och menar att det kroppsliga kapitalet är en form av symboliskt och 
kulturellt kapital men så betydelsefullt att det borde betraktas som en egen kapitalform: Shilling 
1993 s. 55–73. Jennifer Hargreaves har använt begreppet i relation till kvinnlig boxning och 
pekar på att kvinnliga boxare dessutom behöver ett feminint kapital, Hargreaves Je. 1997 s. 33–
49; se även Shilling 1991. I Sverige har sociologen Roland Paulsen arbetat med begreppet, 
Paulsen 2010. 
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utvecklas och uppnås på det pugilistiska fältet genom boxningsträningens 
vardagspraktiker och rutiner samt att kroppar inte bara är symboliskt inskrivna 
utifrån utan att individer upplever sociala och kulturella skillnader men även 
möjligheter genom sina kroppar, de blir så att säga förkroppsligade.103 Jag 
tänker mig att det pugilistiska kapitalet även har bäring utanför boxningsfältet, 
och kan ses som överförbart till ett kroppsligt kapital inom den idrottsliga 
praktiken som sådan, och som dessutom kan abstraheras till ett kroppsligt kap-
ital med bäring i samhället som helhet och relaterat till andra kapitalformer. 

Som framgått av denna redogörelse, har den sociala kroppen vanligen 
studerats utifrån två fält, antingen från ett fenomenologiskt perspektiv eller 
utifrån samhälleliga maktstrukturers påverkan på den. Kroppen blir i det 
senare perspektivet i första hand definierad av strukturer: betydelser blir så att 
säga inskrivna på kroppen utan att vederbörlig hänsyn tas till individens egna 
intentioner. I det första förhållningssättet är det omvänt den enskildes 
erfarenheter som beaktas i utgångsläget, medan utomliggande maktaspekter 
riskerar att komma i skymundan. 

Rent principiellt vill jag understryka att kroppen inte bara kan förstås som 
text och representation, utan den är även upplevd på samma gång som den 
situeras. Därför bör analysen inbegripa inte bara de symboliska och ideolog-
iska föreställningar samt sociala system som omgärdar idrotterna – tillika sam-
hället i stort – men också de av de nämnda processerna påverkade kroppsliga 
praktiker varigenom jaget erfars och skapas. Jaguppfattningen och kroppen är 
intimt sammankopplade med varandra. 

Bourdieus teoretiska apparat menar jag ändå kan användas som ett sätt att 
komma förbi denna spänning – inte minst genom begreppet hexis, det vill säga 
förkroppsligat habitus.104 Genom tidningarna delges jag representationer 
medan jag genom tidningsintervjuer, inskickade brev och framförallt självbio-
grafier kan komma åt både praktik och erfarenhet. Även om det inte finns 
vattentäta skott mellan praktik och erfarenhet – och att de båda informerar och 
ingriper i varandra – erbjuder Bourdieu en möjlighet att se hur statusskillnader 
och habitus lämnar avtryck på kroppar, men också hur individer på samma 
gång erfar den sociala världen genom kroppen – kroppar som i sin tur är 
differentierade genom kapital och hexis.105 Jag kommer i min studie att försöka 
skilja på den representerade kroppen och kroppen som erfarenhet och praktik. 

                                                        
103 Wacquant 1995a; Wacquant 2004; se även Woodward 2009 s. 111. Se även Mennesson 
2000 s. 21–33, där Bourdieus habitusbegrepp använts för att analysera hur kvinnor förhåller sig 
till och deltar inom den traditionellt sett manliga boxningssporten. 
104 Samtidigt har Bourdieu kritiserats för att för att vara för deterministisk, en determinism han 
själv dessutom söker överbrygga genom sitt teoribygge. Den subjektiva erfarenheten och agent-
ernas utrymme för agerande underordnas fortfarande strukturen menar kritikerna. Vad händer 
då något/någon avviker från normen eller då inte alla delar samma tro på praktiken? Throop & 
Murphy 2002; Jenkins 1992 s. 82 och 90–91. 
105 Bourdieu 1992; se även Turner 2008 s. 12; Woodward 2009 s. 27.  
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Min utgångspunkt är att erfarenhet och representation interagerar och bara 
analytiskt går att skilja från varandra.  

De teoretiska begreppen värde och kapital kommer jag därför att använda 
för att förstå kroppslighetens klassmässiga aspekter. De är en del av de kate-
gorier människor tenderar att placera varandra i. Genom att tillskriva en annan 
människas kropp ett värde, eller att värdera en annans människas kropp efter 
olika kapitalvärden, formas hen efter dessa värden och kapital. Individer har 
lärt sig att läsa av och relatera till vissa kroppsliga uttryck, i enlighet med 
redan existerande kulturella och sociala mallar, som förvisso är socialt och 
språkligt konstruerade och därmed aldrig självklart beständiga.106 

Den könade kroppen 
Som jag nämnt tidigare är könskodningen av kroppar inte det som står i 
centrum för min undersökning, men det är ofrånkomligt att väga in denna 
dimension i analysen av klassaspekterna. 

Statsvetaren Iris Marion Young har – utifrån en fenomenologisk utgångs-
punkt – på ett fruktbart sätt påvisat hur kön skapas genom kroppspraktiker och 
kroppslig erfarenhet inom idrotten. Den manliga kroppen betraktas som mer 
aktiv och idealet omfamnas vanligen av män. Omvänt fostras den kvinnliga 
kroppen till ett mer passivt beteende. Exempelvis är smaken vid valet av fysisk 
aktivitet och vad som anses passa för män respektive kvinnor påverkad av 
könsnormer, medierade genom den könade karaktären hos habitus.107 Detta 
kan förklara varför idrotter – utöver det uppenbara faktum att män och kvinnor 
många gånger tävlar i skilda klasser – ofta är könsnormativa. Idrotten är en 
plats där könsskillnader är institutionaliserade och inbäddade i både kultur och 
praktik.108 Tidigare forskning har visat att gymmiljöer och de idrotter jag 
undersöker framförallt kodats som manliga.109 Idrotten delar in kön efter bin-
ära kategorier, men erbjuder även möjligheter till överskridande av normativa 
uppfattningar kring kroppar och kön.110 

                                                        
106 Jfr Butler 1999a. 
107 Young 2000; Shilling 1993 s. 59. 
108 Wacquant 2004; Woodward 2009; Fundberg 2003. 
109 Gorn 1986; Klein 1993; Wacquant 1995a; Wacquant 1995b; Wacquant 2004; Woodward 
2007a; Woodward 2007b; Johansson T. 1998; De Garis 2000 s. 87–107. 
110 Woodward 2009 s. 21–23. Inom boxningssporten har kvinnor exkluderats med hänvisning 
till deras svagare kropp, avsaknad av aggressivitet och självklara pacifistiska läggning, se 
Woodward 2007a. Inte heller har kvinnor ansetts höra hemma i gymmiljön, vare sig i boxnings-
gymmet eller tyngdlyftar-/bodybuildinggymmet; se Wacquant 1995a; Wacquant 1995b; 
Wacquant 2004; Woodward 2004; Woodward 2007a; Woodward 2007b; Heiskanen 2012 s. 
28–43; De Garis 2000; Klein 1993; Lowe 1998; Halbert 1997 s. 7–36; Mennesson 2000 s. 21–
33. Tidigare forskning har även visat att kvinnans påstådda natur och biologi använts som 
argument för att särskilja könen och utestänga kvinnor från vissa idrotter: Hargreaves Je. 1989 
s. 130–149; Hargreaves Je. 1994; Olofsson 1989; Tolvhed 2008; Tolvhed 2015. 
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I den hittillsvarande forskningen om idrott och kroppar har sociologen 
Raewyn Connells teoribildning kring hegemonisk maskulinitet fått ett stort 
inflytande. Connell inskärper att maskulinitet är att betrakta som en form av 
internaliserad roll. Den socialiseras redan i unga år, och fortsätter sedan att 
omskapas i relation till sociala institutioner som familj, massmedia och utbild-
ningsinstitutioner. Maskulinitet handlar om makt, inte bara patriarkal makt 
över kvinnor, utan även mellan män. Det finns inte en maskulinitet utan flera, 
betonar Connell: den kulturellt dominerande ideala formen har hon benämnt 
som den hegemoniska maskuliniteten, den som för tillfället har mest makt.111 
Connell menar att idrottsstjärnor ofta fått rollen att representera denna hege-
moniska maskulinitet; genom kulten av stjärnor skapades ikoner som för-
kroppsligade maskulinitetsidealen.112 

Jag menar dock att detta är problematiskt, eftersom idrottsstjärnor ofta kom 
från en lägre socioekonomisk bakgrund och då inte besatt särskilt mycket av 
vare sig socialt eller kulturellt kapital, och att de hade svårt att omsätta sin 
maskulinitet i dessa former – även när den inneburit ekonomiskt kapital 
genom lyckade idrottsinsatser. Något större inflytande fick de inte på sam-
hällsarenan utanför idrotten. Denna problematik – som Connell själv var 
medveten om – innebär exempelvis att klass men också ras i viss utsträckning 
saknas i ekvationen.113 

Med hjälp av kapitalbegreppet samt habitus och hexis kan kroppen också 
förstås som könad.114 I Bourdieus teoribygge är kön inte en kapitalform i sig 
utan kan ses som en form av kulturellt kapital, i analogi med att det kulturella 
kapitalet kan vara en form av kroppsligt kapital. Vithet och maskulinitet är 
exempelvis högt värderade både som kulturellt och kroppsligt kapital. Ur en 
kritik mot att Bourdieu konstituerar kön som en sekundär egenskap, har dock 
idén om en könsmässig dimension av det kulturella kapitalet vidareutvecklats. 
Sociologen och statsvetaren Leslie McCall menar att den könsmässiga dimen-
sionen av det kroppsliga kulturella kapitalet kan läsas som en form av 
maskulint och feminint kapital.115 

Om det maskulina kapitalet sker dock en ständig kamp om definitionen av 
vad som är att betrakta som det rätta och riktiga maskulina beteendet, idealet 
men även kroppen. Som nämnts ovan har tidigare forskning rörande idrott, 
klass, kropp och maskulinitet visat att olika klasser men också olika sub-
grupper inom samma klass har olika ideal rörande maskuliniteten. Sociologen 
Tony Coles har påpekat att maskulinitet också kan ses som ett fält med 
utgångspunkt i Connells teorier om hegemonisk maskulinitet och Bourdieus 
begrepp fält, habitus och kapital. Coles menar att det på det övergripande fältet 

                                                        
111 Connell 1999 s. 100–105. 
112 Se till exempel Connell 1999 s. 78–81. 
113 Se även Berggren 2014 för en diskussion om detta.  
114 Bourdieu utvecklade inte detta i särskilt stor utsträckning; jfr dock Bourdieu 1999. 
115 McCall 1992 s. 837–867. Se även Hargreaves Je. 1997; Skeggs 2000 s. 21–28. 
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maskulinitet återfinns flera olika subfält, där det pågår en kamp om defini-
tionen av den rätta maskuliniteten, och där även habitus och kapitaltillgångar 
spelar roll.116 

Jag menar att det är fruktbart att som Coles tala om ett maskulinitetsfält, då 
det öppnar för flera olika maskuliniteter som kan vara mer eller mindre fram-
trädande. Det problematiska med Connells begrepp hegemonisk maskulinitet 
är att det är alltför monolitiskt, såsom en bestämd uppsättning manliga 
egenskaper som skulle ha en självklart dominant position. Som jag kommer 
visa, har situationen rent empiriskt varit mer sammansatt såväl över tid som i 
olika sociala och klassmässiga sammanhang. Ett led i min analys blir därför 
att studera hur skilda manlighetsideal, med koppling till skilda kontexter, har 
brutits mot varandra. 

Ideologi och medieanalys  
En central del i min avhandling är att studera hur kraftsportarnas kroppar 
representerats och frammanats genom olika sociala och kulturella maktstruk-
turer. Det handlar också om hur idrottare både som grupp och individer förhöll 
sig till dessa strukturer. För att komma åt hur kroppen påverkats av kropps-
scheman, kroppsligt kapital och värde – som ofta inkorporeras undermedvetet 
av subjekten – kommer jag att använda mig av ett ideologikritiskt perspektiv. 
Jag använder mig av ideologibegreppet eftersom det lägger tonvikten på 
sådana maktrelationer som är centrala inom samhället som helhet.117 

Ideologibegreppet har definierats på vitt skilda sätt av tidigare teoretiker 
och forskare. En ofta refererad definition av begreppet ideologi kommer från 
sociologen John B. Thompson, som menar att studera ideologi handlar om att 
”study the ways in which meaning (or signification) serves to sustain relations 
of dominations”.118 Det här betyder att en dominerande grupp kan legitimera 
sin makt genom att framhäva, naturalisera och universalisera vissa trossystem 
och värden. Det betyder även att exkludera och förneka vissa andra tanke-
system och värden, men även att mystifiera sociala konflikter. 

Terry Eagleton lyfter dock fram att denna definition ingalunda är oom-
stridd, eftersom ”not every body of belief which people commonly term ideo-
logical is associated with a dominant political power”. Ideologier behöver inte 
nödvändigtvis anses vara sprungna ur ett försök att legitimera makten eller en 

                                                        
116 Coles 2009.  
117 Detta utgör en skillnad gentemot följare av Foucaults diskursbegrepp, vars definition av 
makt är mer omfångsrik och makten ses som produktiv i sig själv, och där ingen distinktion 
mellan olika former av maktkamper och maktutövande görs. Se exempelvis Eagleton 1991 s. 
8. Det måste dock inte finnas någon motsättning mellan diskurs och ideologi som analytiska 
begrepp; jag ansluter mig till Faircloughs modell där textsystem (diskurser) analyseras som 
uttryck för bakomliggande ideologier (Fairclough 2001). 
118 Thompson J. 1984 s. 4.  
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dominerande grupp. En bredare definition av ideologibegreppet skulle inne-
bära att se det som ”just [a] ruling belief system” och då skulle ideologi mer 
ses som ett politiskt ställningstagande, vilket dock förnekar ideologins sociala 
och maktmässiga innebörd. Eagleton menar dock att båda definitionerna har 
sin plats beroende på sammanhang.119 

Detta pekar mot makt och hur resurser och kapital är fördelade inom sam-
hället. Ideologi handlar om maktlegitimering. I mitt fall avspeglas detta i hur 
kapitalformer distribueras och hur olika grupper och individer uppfattar hexis. 
Vissa kroppsideal ses helt enkelt som mer legitima än andra. Dessa kan ofta 
avläsas i tankar kring vad som betraktas som ”sunt förnuft”. Både ideologiska 
föreställningar liksom produktionen av hexis sker ofta på ett omedvetet plan. 
Samtidigt råder det dock också en ständig ideologisk kamp kring vad som ska 
betraktas som ”sant” och ”rätt”.120 Uttalandena i mina källtexter kan därför 
vara motsägelsefulla då det råder en spänning i texterna. Med detta menas att 
det inte fanns en enda ideologi eller enhetlig syn på kroppen som omfamnades 
eller kan omfamnas av alla grupper vid samma tid. Även om vissa ideal var 
gemensamma, syns även en kamp kring rätten att få definiera den ideala och 
vackra kroppen. Denna kamp är något jag kommer att lyfta fram i likhet med 
det som samstämmigt ordnar texten.  

Min utgångspunkt är att de normer och ideal som ideologier utgörs av även 
påverkat kroppar och lämnat avtryck i de texter jag studerar, då dessa är produ-
cerade inom vissa sociala och ekonomiska kontextuella sammanhang. Det 
innebär att ideologier också innefattar utsagor som erbjuder olika positioner 
för subjektet. Ideologi blir härmed en fråga om identitet.121 Men för att en 
ideologi ska ha effekt måste den också anknytas till individers erfarenheter. 
Här finns en ständig dynamik: även om individer och deras kroppar formas av 
ideologier – som enligt Thompson effektivt ger form åt människors drömmar 
och behov – måste ideologierna samtidigt knyta an till människors på förhand 
givna begär, drömmar och önskemål.122 

Åtminstone sett till antalet lästa sidor, är detta en ideologianalytisk studie 
av ett mediematerial som är publikt och kommersiellt. Sociologen och medie-
vetaren Mats Ekström definierar medier som ”tekniska och materiella former 
genom vilka meddelanden och symboler överförs, men också lagras, bevaras 
och återanvänds”.123 Stuart Hall har argumenterat för att massmedier inte bara 
ska förstås som reflekterande en verklighet utan att de också konstruerar 
samma verklighet.124 Texter kan ses som speglingar av sociala verkligheter. 

                                                        
119 Eagleton 1991 s. 6.  
120 Fairclough 2001 s. 71; Eagleton 1991. 
121 Eagleton 1991 s. 1–2. 
122 Thompson J. 1984; se även Eagleton 1991 s. 14–15.  
123 Ekström 2006 s. 9.  
124 Hall S. m.fl. 1978; se även Ekecrantz & Olsson 1994 s. 32. 
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Enligt medievetaren Jan Ekecrantz och historikern Tom Olsson hämtar medie-
texter fakta från den sociala världen, samtidigt som dessa fakta transformeras 
för att passa en medielogik. Texterna skapar aktörer, omformar sociala verk-
ligheter och deltar i dialoger. Textens skildring är en relation mellan källa och 
journalist, mellan medium och publik och mellan text och samhälle. Det är 
även viktigt att vara uppmärksam på vilken position medietexten tar i förhåll-
ande till läsaren, den kan exempelvis vara auktoritär, delaktig, upplysande 
eller uppmanande. Det är också betydelsefullt att vara uppmärksam på vems 
röst det är som hörs i olika sammanhang; tidningarnas egen, expertens eller 
den intervjuades. Genom olika berättartekniker – exempelvis känslosamhet, 
uppfostrande, avståndstagande – bygger tidningarna upp en relation till läsa-
ren.125  

Tidskriftsmaterial utgörs dock inte bara av texter utan även visuell kom-
munikation är en viktig del av tidningsmediet. Under 1900-talets början 
skedde en snabb utveckling inom tidningspressens användning av fotomate-
rial. Samtidigt skedde också en generell visualisering av tidningarna där olika 
typsnitt och rubriker användes tydligare för att markera olika artiklar. Bilden 
tog över alltmer av tidskrifters och tidningars utrymme, och dess karaktär som 
ett visuellt medium stärktes. Fotografiet som sådant var också en lockelse och 
anledning till tidningsväsendets utveckling efter sekelskiftet 1900. Sport-
evenemang uppmärksammades inte minst genom tidningarnas bildmaterial. 
Särskilt stor betydelse för fotots intåg i svensk press hade OS i Stockholm 
1912. Från och med 1920-talet hade fotografiet också blivit en självklar del 
av nyhetsjournalistiken och ett journalistiskt sätt att använda bilden etable-
rades.126 Tidningars och tidskrifters första sida kom nu att förändras från en 
annonssida till en sida där den viktigaste nyheten visualiserades och presen-
terades. Händelser gestaltades med det moderna tidningsväsendets viktigaste 
metoder – rubrik och bild. Inspirationen hämtades från USA. Under den här 
perioden spred sig veckotidningsläsandet även till de bredare samhällslagren 
och kom att omfatta stora delar av arbetarklassen, inkluderat kvinnorna.127 I 
förlängningen blev hela samhället alltmer präglat och beroende av produk-
tionen av visuella representationer och attraktioner. I detta finns en performa-
tiv inverkan och handlingar formades för att beskådas, skriver Ekström.128 

Kommunikation via text och bild är emellertid alltid en process, ett möte 
mellan mottagare och textförfattare. Det finns förstås inga garantier för att 
mottagaren tolkar texten på det sätt som avsändaren hoppats på. Trots att det 
genom analys av tidskrifter är svårt att komma åt hur läsare förhållit sig till 
mediet så existerar det inte hur många tänkbara tolkningar som helst av en 

                                                        
125 Ekecrantz & Olsson 1994 s. 38–39; se även Hirdman A. 2001 s. 24. 
126 Larsson L. 1989 s. 116–117; Ekström 2006 s. 201–203. 
127 Larsson L. 1989 s. 38 och 115–120; Ekström 2006 s. 166–167; Hirdman A. 2001 s. 25, 30–
31 och 39. 
128 Ekström 2006 s. 10.  
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text. Medier är ett konfliktfyllt fält, där olika ideologier strider mot varandra, 
men där vissa tolkningar, definitioner och verklighetsuppfattningar är mer 
dominerande än andra. För att hantera detta metodologiskt inspireras jag av 
kritiskt diskursanalytiska angreppssätt och ansluter mig till Stuart Halls 
utgångspunkt att mediala tolkningar är beroende av sociala och kulturella kon-
texter, vilka medför begränsningar i tolkningsmöjligheterna.129  

Därmed aktualiseras begreppet kultur. Jag har arbetat utifrån ett relativt 
öppet kulturbegrepp i dess antropologiska mening som inte minst omfattar 
människors levda liv och vardag. Samtidigt medför ett sådant öppet begrepp 
problem, då i stort sett allt riskerar att tolkas som kultur. Mats Franzén, bland 
annat inspirerad av Raymond Williams och Clifford Geertz, har sökt 
formulera hur kultur kan relateras till ekonomiska och politiska faktorer, som 
något de senare kan förstås igenom. Kultur blir därigenom ”det betecknande 
system genom vilket en social ordning nödvändigtvis kommuniceras, reprodu-
ceras, erfars och utforskas”.130 Kulturella förhållanden låter sig dock inte, som 
vi ska se, enkelt att reduceras till renodlade klassförhållanden. En skiljelinje 
har ofta dragits mellan en mer ”folklig” och ”låg” kultur och en mer ”fin” 
”hög” kultur. Men som bland annat litteraturvetarna Peter Stallybrass och 
Allon White liksom Mats Franzén påpekat är skiljelinjen inte tydlig mellan 
dessa, och det finns fall där borgerliga kulturyttringar hämtat näring och valda 
delar i den folkliga kulturen, vilket då fått en hegemonisk ideologisk funk-
tion.131 Kulturen består då av eftergifter och motstånd från båda hållen och 
kulturen blir motsägelsefull, en motsägelsefullhet som också är intressant att 
undersöka menar jag – även om det samtidigt medför en rad metodologiska 
problem: kulturyttringar kan sällan med säkerhet hänföras till någon bestämd 
klass eller socialgrupp.132  

Myt och kommunikation 
Genom en ideologi- och innehållsanalys hoppas jag kunna utröna såväl expli-
cita som implicita budskap i de texter som studeras. Mediekommunikation kan 
betraktas såsom skeden av teckensystem, vari det finns koder som avkodas av 
mottagarna. När en mottagare tar emot den bokstavliga, den denotativa, delen 
av ett budskap är detta budskap även fyllt med en undermening, konnotativa 

                                                        
129 Fairclough 1995; Hall S. 1980. Se även Fiske 1990 för en sammanfattning och hans egna 
exempel på temat föredragna läsningar liksom betonande av läsarens aktiva förhållningssätt till 
medietexten. Enligt medievetaren Mats Ekström måste nyhetssändningar och politiska 
framträdanden anpassas efter föreställningar om de publiker som de vänder sig till. Publiken 
erbjuds särskilda roller och positioner, men tidskrifterna behöver även anpassa sig efter dessa 
positioner: Ekström 2006 s. 199; se även Hirdman A. 2001 s. 9. 
130 Franzén M. 1992 s. 21–22.  
131 Stallybrass & White 1986; Franzén M. 1992 s. 24. 
132 Franzén M. 1992 s. 25; McKibbin 1998. 
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betydelser, som omfattar teckensystem, symboler och kulturella föreställ-
ningar. Ett budskap är aldrig enbart fyllt med denotativa betydelser utan dess-
utom fyllda av kulturella och symboliska föreställningar. Dessa konnotativa 
betydelser verkar på en mer latent ideologisk nivå.133 

Vad gäller boxning kan detta handla om att mottagaren via ett radioreferat 
hörde hur Ingemar Johansson, i denotativ bemärkelse, tog hem världsmäster-
skapet i tungvikt 1959 mot Floyd Patterson. I en konnotativ betydelse omfattar 
matchen även symboliska och kulturella föreställningar om bland annat 
svenskhet, vithet och maskulinitet. När mottagaren finner det konnotativa 
budskapet meningsfullt och avkodar meddelandet enligt det som Hall kallar 
den föredragna läsningen (preferred reading), det vill säga avläser det med 
samma kod som det har blivit kodat, menar Hall att tolkningen sker enligt den 
dominerande koden.134 Samtidigt kan en person med andra sociala och kultu-
rella erfarenheter tolka radioreferatet på ett annat sätt än det tilltänkta. Kanske 
gör denna lyssnare en oppositionell läsning och avkodar budskapet efter andra 
konnotationer som social underordning och rasism. Exemplet visar också hur 
Johanssons kropp kan ses som ett tecken som tillförts en symbolisk mening 
på en konnotativ nivå. Kroppen representerar värden och innebörder på en 
latent ideologisk nivå. 

Medier förmedlar inte bara ”ny” och aktuell information, utan de hjälper 
också till att bevara avsikter och betydelser över tid. Detta sker bokstavligt 
genom att de bevaras över tid och kan avläsas senare, men också mer abstrakt 
genom att medierna förmedlar information från olika sociala minnesfunk-
tioner, där idéer och föreställningar om mer eller mindre konkreta händelser 
och företeelser i det förflutna har lagrats.135 I mitt undersökningsmaterial 
återfinns många exempel som hämtats från förfluten tid, eller som framställs 
som något tidlöst – mytologiskt. Stuart Hall betonade att budskapen i kommu-
nikationsmedier verkade genom teckensystem, och han var därvid starkt 
påverkad av Roland Barthes och dennes arbeten kring semiotik. I Mytologier 
undersökte Barthes hur det borgerliga samhället bevarade och hävdade dess 
kulturella värderingar genom mytbildningar och myter. Han fann att detta 
skedde genom konnotationer och olika teckensystem. 

Enligt Barthes var myten ett kommunikationssystem, ett meddelande. Han 
hämtade inspiration från Ferdinand de Saussures semiotik och menade att 
tecken var fyllda av mening och innebörder. Tecken tyds genom att de 

                                                        
133 Hall S. 1980; Fiske 1990 s. 85–91. Ideologiernas denotativa och konnotativa nivåer motsva-
rar Sven-Erik Liedmans begreppspar manifesta och latenta uttryck för ideologier (se Liedman 
1980). Jag använder mig dock av begreppen denotativ och konnotativ, eftersom min använd-
ning av ideologibegreppet ansluter till ett semiologiskt teorisammanhang inspirerat av Barthes, 
där även mytbegreppet spelar en central roll i sammanhanget. Semiotiska mönster är viktiga 
aspekter av ideologier. Semiotik är läran om teckensystem, medan diskurs kan beskrivas som 
konkreta teckensystem, Fairclough 2001. 
134 Hall S. 1980. 
135 Jfr Halbwachs 1992. 
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avkodas på mening, och fungerar därmed som bärare av information. De 
innefattar en relation mellan ett uttryck eller objekt, det betecknande, och de 
mentala föreställningar uttrycken väcker: det betecknade. Dessa två tillsam-
mans återfinns alltså i tecknet. De två beståndsdelarna i tecknet går inte heller 
att skilja från varandra. Objektet, det betecknande, är beroende av det innehåll 
det fylls med, det betecknade. Ingemar Johansson kan härvid vara det beteck-
nande samtidigt som hans uppenbarelse relaterar till och fylls med innehåll, 
det betecknade, exempelvis en symbol för ”det vita hoppet” och i förläng-
ningen ett annat betecknat; nämligen föreställningen om raser och vit överläg-
senhet. I Barthes tappning underbygger sådana betydelser, betecknande och 
betecknade, samhällets myter. Precis som ett enskilt betecknande förenas med 
sitt betecknade till ett enskilt tecken (exempelvis ”det vita hoppet”), är detta 
tecken på nästa nivå ett betecknande som betyder något på en högre mytolog-
isk nivå.136 Varför sådana myter och mytologier fortlever kan variera mellan 
alltifrån en önskan om att sälja produkter till att upprätthålla dominerande 
ideologisk makt. 

Enligt ett semiotiskt förhållningssätt bär texter och myter på denotationer 
och konnotationer, manifesta och latenta budskap – budskap som även är 
fyllda med ideologisk mening och makt. Jag har undersökt mitt källmaterial, 
både tidskrifterna och självbiografierna, för att frilägga sådana denotationer 
och konnotationer som ordnar texten. Jag har använt mig av begreppen kropp, 
klass och kön för att strukturera undersökningen och för att söka efter åter-
kommande teman i texterna. Genom att söka efter återkommande tecken 
(betecknande aktörer/objekt, som genom utsagor, metaforer, symboler och 
narrativ, fyllts med innehåll och blivit betecknade), har teman synliggjorts. 
Därmed har jag funnit den ideologiska grund som ordnar texten. Texter är 
vanligen genom sin stil och struktur uppbyggda efter återkommande, 
sammanhållande och dominerande berättarmönster eller tematiker. Exempel-
vis är de återkommande framgångssagorna i mitt källmaterial, liksom de van-
liga berättelserna där stridsdugliga kraftsportare kontrasteras mot motsats-
typer såsom den fete grosshandlaren, sådant som i Barthes mening är att 
betrakta som myter. Tematik är en dimension i texten som används för att 
överföra budskap till mottagaren och för att gestalta sammanhang. Innehållet 
kan vara symboliskt men också fyllas med innebörd och mening i relation till 
andra symboler.137 

Att söka efter källmaterialets ordnande tematik ska dock inte förstås som 
att läsningen har ordnats eller kan ordnas efter en enda eller enhetlig tematik. 
Tidskriftsmaterialet är också i sig mycket mångskiftande, från rena regelrätta 
tidskriftsartiklar som intervjuer, tävlingsreferat, bakgrundsberättelser till 
instruktionstexter och skönlitterära noveller. Texterna är dessutom produkter 
av flera olika författare med flera olika intressen, vilket också avspeglas i 
                                                        
136 Barthes 1970 s. 205–228; se även Fiske 1990 s. 85–100. 
137 Barthes 1970 s. 205–228. 
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deras ibland motsägelsefulla innebörder och dubbla budskap. Rätten att 
definiera den ”sanna”, ”riktiga” och ”rätta” kroppen är även en ideologisk 
kamp, där intressen kan kollidera och stå emot varandra. Som jag diskuterat 
ovan, med hänvisning till Hall, är texten även på den konnotativa nivån öppen 
för tolkning och beroende av sådant som läsarens erfarenhet, sociala och 
kulturella bakgrund. Och samtidigt som texten är öppen för tolkning kan den 
ändå främja vissa tolkningar och dölja andra, enligt den dominerande koden.138 

De självbiografiska narrativen 
Hitintills har jag redogjort för mina övergripande tolkningsramar vid analysen 
av det undersökta mediematerialet. De ideologikritiska och semiologiska 
angreppssätten har även använts i undersökningen av de självbiografier som 
också ingår i mitt undersökningsmaterial. Jag anser att förståelsen av den 
idrottande kroppen, som något inte endast utifrån representerat utan även 
något faktiskt upplevt, kan närmas genom det självbiografiska berättandet. 
Min förhoppning är därför att kraftidrottarnas självbiografier kan bidra med 
ett kompletterande perspektiv på värde och kapital i relation till idrottarnas 
kroppar. Samtidigt innefattade även självbiografierna tydliga narrativa och 
dramaturgiska ramar. Beskrivningar av idrottsliga händelseförlopp har även 
där byggts upp med hjälp av dramatisering och föreställningar utifrån 
hjälteskap, där kroppar briljerar eller lider nederlag. De medierade narrativen 
bygger på dramaturgier – regelstyrda mallar som upplevs som sanningsenliga. 
Mediala dramaturgier har en stor påverkan på hur den enskilde idrottaren 
upplever sin egen kropp och förhåller sig till träning, fysiska prestationer och 
resultat. Narrativen är tidsorienterade och kan ses som en textmässig motsva-
righet till ett kronologiskt förlopp och har sina rötter i den muntliga kulturen.139 

Ett viktigt dramaturgiskt inslag i de självbiografier jag studerat emanerar 
ur det faktum att författarna var idrottsstjärnor. Idrottsstjärnan har blivit en 
integrerad del av den publika stjärn- eller kändiskulturen – för svensk del med 
början under 1920-talet. Idrottsstjärnorna har draperats med olika former av 
narrativ som vanligen skildrar en uppåtsträvande kamp som slutligen leder till 
sensation och framgång, men som även många gånger följs av motgångar. 
Ofta bygger sådana narrativ på individernas egna biografiska framgångs-
berättelser. Inom populärmedia är hjälteberättelser en vanlig uttrycksform och 
utgör ett viktigt inslag i de tidningsartiklar jag undersökt. De följer även en 
lång historisk tradition som hänger samman med kollektiva tillhörigheter och 
identiteter. Just idrottsliga hjältenarrativ har ofta en stark koppling till 
kollektiva tillhörigheter och identiteter, exempelvis runt ett land eller en viss 

                                                        
138 Hall S. 1980. 
139 Ekecrantz & Olsson 1994 s. 75–80; se även Woodward 2009. 
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klubb, vilket delvis kan förklara varför idrotten fått en så framträdande plats i 
modern populärkultur.140 

På samma gång som dessa narrativ handlar om kollektiv identifikation, är 
självberättandet också en självdefinierande handling, av betydelse för det 
mänskliga subjektet och grundläggande för utvecklingen av och realiserandet 
av detta subjekt. Det handlar om en iscensättning av subjektet. Precis som 
kommunikation är socialt inlärd och förkroppsligat beteende, så är även jagets 
berättade det.141 Läsningen av de fyra kraftsportarna Calle Svens, Starke 
Arvids, Harry Perssons och Ingemar Johanssons självbiografier har bland 
annat gjorts med detta i bakhuvudet. 

Hur ska då självberättandet och narrativiteten förstås? Historikern David 
Carr argumenterar för att narrativitet inte bara ska förstås som en struktur inom 
berättandet, utan att det dessutom ordnar människans sätt att tänka, agera och 
leva. Han menar att människors erfarenheter är ordnade kring temporala 
principer, med en början, ett mellanspel och ett slut. Individer strukturerar 
primärt också sina liv efter dessa narrativ eftersom de genomsyrar människans 
sätt att erfara tid. ”Without past and future there can be no present and thus no 
experience at all” argumenterar Carr.142  

Ett narrativ förutsätter också en publik som berättelsen riktar sig till. Narra-
tivitet kan därför, hävdar Carr, ses som något som också sker på ett socialt och 
kulturellt plan.143 En persons identitet och det som personen eftersträvar att 
vara, är alltid länkade till det samhälleliga förflutna, och därför är en individs 
självförståelse förenad med både sin egen och samhällskollektivets historia.144 
Vidare menar Carr, i likhet med Paul Ricœur, att identitet är något narrativt 
och därmed temporalt till sin form: det handlar om vem en person var, är och 
vill vara. Självbiografier kan analyseras utifrån samma temporalitet och narra-
tiva struktur. De bör dessutom tolkas som berättelse inför en tilltänkt publik, 
varför de är skrivna utifrån en rad förväntningar kring vad denna publik kan 
vara intresserad av att höra. Detta hindrar inte att det självbiografiska berätt-
andet kan handla om att författaren/berättaren vill motivera sig själv och sina 
val inför sig själv och inte bara inför andra.145 Detta författande inför en tänkt 
                                                        
140 Woodward 2009 s. 121–122; se även Hellström 2014.  
141 Maynes, Pierce & Laslett 2008 s. 30–31. 
142 Carr 1986 kap. I, särskilt s. 4, 9 och 29 (citat). Se även Munz 1977. Carrs resonemang liknar 
härvid Paul Ricœurs men han drar argumentationen ett steg till utanför det litterära narrativet 
och menar att narrativ även är ordnande för människans existens. Ricœur 1984. 
143 Carr 1986 kap. V. 
144 Carr 1986 s. 115. På ett liknande sätt resonerar Paul Ricœur; vi har aldrig fullständig kontroll 
över våra livsskildringar, även om vi är hjälten så är vi inte författaren. Människor ger sina 
livshistorier mening och sammanhang genom att relatera sina liv till större, ofta offentliga, 
narrativ. Personliga skildringar är sålunda skapade inom och styrs i hög utsträckning av publika 
narrativ, formade av ett större socialt ramverk. Ricœur 1991.  
145 Carr 1986 s. 63; Ricœur 1991; se även Taylor 1989; Hall S. 1990. Enligt Hall handlar 
identitet mer om vad personen vill bli eller blir än vad personen är. Identiteten är inte fast utan 
handlar också om viljan att tillhöra. Identifikationsprocessen är sammanlänkad med fantasier 
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publik är dock något som gör självbiografierna intressanta som speglingar av 
vidare kulturella mönster, utöver deras funktion som (mer eller mindre tro-
värdiga) uttryck för författarnas egna åsikter och föreställningar. 

Jag vill också tillägga att andra människors förståelse av och uppfattning 
om en individ också är kopplad till historien och det sociala förflutna. Sådana 
historiska processer och sociala krafter måste forskaren vara medveten om, 
oavsett om den självbiografiska berättelsen visar medvetenhet kring eller ger 
uttryck för dessa krafter och processer. Därför behövs också i de flesta fall 
externa källor för att analysera individers livsberättelser.146 I mitt fall fungerar 
självbiografierna och tidskriftsmaterialet som sådana komplement till var-
andra, för att undersöka hur kroppar inte bara representerats som ideal, utan 
för att jag åtminstone ska komma närmare svaren på frågan om hur dessa 
problemkomplex upplevts av de inblandade aktörerna.  

Det är viktigt att hålla i minnet att även om livsberättelser och självbio-
grafier är (framställda som) individuella skapelser, så bygger de på traditioner 
och följer vissa genremässiga mönster kring struktur, intrig och uppbyggnad. 
De berättelser människor berättar om sina liv är aldrig enbart individuella utan 
utspelar sig i en specifik historisk tid och miljö, och är beroende av regler och 
modeller för hur olika element länkas samman till narrativa logiker. Person-
liga narrativ är som sagt knutna till en temporalitet som länkar samman indi-
videns liv med kollektivets öde. De följer vissa regler som hämtats från litt-
erära konventioner, retoriska strategier, ideologiska föreställningar och idéer 
kring vad som intresserar lyssnare och läsare.147 Ursprunget till vad idrottaren 
blev står enligt självbiografierna att finna i barndomen, uppväxtförhållanden 
och den unga pojkens dröm. 

Självbiografin innebär att författaren säger sig tala sanning om sitt liv, inte 
att det är sanningen som berättas. Det självbiografiska berättandet är en form 
av självmedveten berättelse. Samtidigt omförhandlas och återskapas hela 
tiden narrativ och ideologier; därför är de instabila till sin form, även de 
nedskrivna. Publika narrativ bygger på samhällsideologiska föreställningar 
och självbiografin som genre anknyter till olika former av sociala och kultur-
ellt konstruerade jag. Dessa kan vara religiösa, könsmässiga eller sociala jag, 
som dock inte behöver accepteras av alla samhällsindivider. Det kan istället 
uppstå mothegemoniska narrativ där subjektet skapar sin livsberättelse i 
kontrast mot dominerande narrativ.148 

Självbiografierna handlar även om läsaren och dennes aspirationer och 
projektioner. Identifikation med idrottshjältar och legender blir härigenom ett 

                                                        
om vad personen önskar bli i framtiden, vilka i sin tur struktureras av ikoner och ursprungsmyter 
vilket gör dem möjliga att analysera utifrån ett semiotiskt förhållningssätt.  
146 Maynes, Pierce & Laslett 2008 s. 43–45.  
147 Carr 1986 s. 63; Maynes, Pierce & Laslett 2008 s. 2–4, 63 och 70; White 1979; White 1987; 
se även Lejeune 1989; Steedman 1992. 
148 Maynes, Pierce & Laslett 2008 s. 63 och 77–78. 
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ledord. Identiteten kan ses som konstruerad genom dessa biografiska narra-
tioner, vilka utesluter såväl som innesluter vissa bestämda sätt att vara på och 
handla efter. Personliga livsberättelser skapas i relation till publika narrativ 
och är en förhandling mellan de båda. Sådana publika berättelser kan handla 
om föreställningar om den manlige idrottshjälten och spänner över ideo-
logiska storheter såsom nationen och kärnfamiljen. Den mediala såväl som 
den biografiska fokuseringen på idrottsstjärnor handlar om viljan att bli något, 
att uppnå ett mål, eller klättra från en social position.149 Studiet av självbiogra-
fier kan bidra till att belysa relationen mellan det sociala och det enskilda 
genom att kasta ljus på de kulturella och sociala dynamiker igenom vilka indi-
vider lever sina liv. Individens självförståelse kan också tydliggöras genom en 
undersökning av hur individen konstruerar sig själv som social aktör.150 
 
Jag har nu stakat ut avhandlingens övergripande teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter. I de empiriska kapitlen kommer dock, som nämnts, en del 
ytterligare begrepp att tillföras och användas som analytiska verktyg. Det rör 
sig då om fördjupande begrepp och metoder som enklast presenteras i sitt kon-
kreta sammanhang. Nu är det dock dags att precisera avhandlingens över-
gripande forskningsfrågor. 

Övergripande forskningsfrågor 
Avhandlingens syfte är, som tidigare nämnts, att analysera representationer av 
kropp och klass inom svenska kraftsportssammanhang ca 1920–1960, för att 
därigenom förstå deras vidare samhälleliga och ideologiska betydelser. I min 
studie analyserar jag kroppsideal och kroppsliga värden/kapital i relation till 
olika maktkategorier – främst klass – inom mediala och självbiografiska ut-
sagor rörande kraftsporter. Kroppen är inte ett tomt kärl som innehavaren upp-
fattar världen genom, utan den fylls med mening utifrån olika maktdimen-
sioner, här begreppsliggjorda som värde och kapital. Således studerar jag hur 
dessa utsagor och ideal manifesteras i fråga om tyngdlyftare och boxare, 
personer med kroppar som i många avseenden avvek från de ideala kropps-
typer som hyllades i andra delar av idrottsrörelsen liksom i samhället som 
helhet. Mediala utsagor – i form av medlemstidskrifter och renodlad kommer-
siell press – undersöks i relation till kropp med avsikten att analysera hur 
kroppar tillskrivs olika värden med särskilt fokus på klassrelationer. Dessutom 
studerar jag hur idrottarna själva förhöll sig till sina kroppar och olika makt-
kategorier som påverkade dessa kroppar, i första hand klass. Emellertid vägs 
även in hur andra kategorier såsom köns- och rasföreställningar inverkade, för 
att få en mer sammansatt förståelse av helheten. 
                                                        
149 Woodward 2007a; Maynes, Pierce & Laslett 2008 s. 43–44 och 79. 
150 Maynes, Pierce & Laslett 2008 s. 2.  
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Den här förda diskussionen mynnar ut i de följande huvudsakliga forsk-
ningsfrågor som ställs i avhandlingen. De fyra första empirinära undersök-
ningsfrågorna utgör förutsättningen för de avslutande två mer övergripande 
analytiska frågorna. 

 
•� Hur representerades den ideala kroppen i källmaterialet? 
•� På vilka sätt kopplades kraftidrottarnas kroppar till olika värden och 

karaktäristika, såsom yrke, träning och styrka? 
•� Hur relaterades olika kroppsideal till olika socialgrupper och klasser? 
•� Vilka slags kroppar – i såväl fysisk som kulturell mening – bidrog 

kraftidrotten till att konstruera? 
•� I vad mån har förändringar skett över tid, och i så fall varför? 
•� Hur kan de olika representationerna av kroppar förklaras, och vad hade de 

för ideologisk verkan? 

Tillvägagångssätt och källmaterial 
Källmaterialet för min avhandling består av tidningar och självbiografier. 
Stommen utgörs av förbundspress i form av tyngdlyftningsorganet Atletik 
(senare Kraftsport), de populära kommersiella boxningstidskrifterna Svensk 
boxning, All boxning, Svenska sporttidningen och Rekord-magasinet (senare 
Rekord), samt de fyra framstående boxarna/kraftkarlarna Calle Svens, Starke 
Arvids, Harry Perssons och Ingemar Johanssons respektive självbiografier. 
Jag har valt tidningar och självbiografier för att de utgör ett rikt och varierat 
källmaterial med ett kontinuerligt flöde av uttalanden och representationer. De 
riktade sig till en bred publik, och uttryckte därför i regel ståndpunkter som 
torde ha varit allmänt omfattande inom de tänkta läsekretsarna, vilket gör dem 
till ett tacksamt studieobjekt för att fånga idéer och föreställningar i tiden. 
Materialet presenteras mer i detalj nedan, jämte en närmare presentation av 
mina konkreta undersökningsmetoder i analysen av det. Dessa är ämnade att 
besvara forskningsfrågorna och utgör en operationalisering av de övergrip-
ande teoretiska och metodologiska utgångspunkter som beskrivits tidigare. 

Tidskriftsmaterialet 
Atletik, senare Kraftsport, var Svenska Tyngdlyftningsförbundets förbunds-
tidning och började ges ut 1925. Tyngdlyftnings- och brottningsidrotterna var 
från början organiserade i samma förbund – från 1909 Svenska Atletik-
förbundet – fram till 1922. Svenska Brottningsförbundet hade bildats 1920 
och tyngdlyftarna initierade då processen att bilda ett eget förbund, Svenska 
Tyngdlyftningsförbundet, som grundades 26 mars 1922.151 Det första numret 
                                                        
151 Atletik nr 7 1935 s. 5. 
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av förbundstidningen Atletik utkom tre år senare, 1925. Tongivande personer 
inom förbundet och förbundstidningen var bland andra Erik Holmer och Algot 
Nybom, senare Olof Sjöholm och Holger ”Hogge” Winquist. Holmer och 
Nybom var aktiva i Stockholms Atletklubb och det första numret utgörs i stora 
drag av SAK:s jubileumstidskrift, då 1925 var året då klubben firade sitt 30-
årsjubileum. Första numret pryddes även av SAK:s lag i brottning, boxning 
och tyngdlyftning. 

Atletik kom att ges ut en gång i månaden och bestod under de inledande 
åren vanligen av åtta sidor, för att under mitten av 1930-talet öka till normalt 
mellan tolv och sexton sidor. Tidningen fylldes vanligtvis med olika tävlings-
reportage, rapporter från träningsläger, rekordlistor, presentationer av olika 
lyftare, olika tyngdlyftares och kraftkarlars minnesskildringar, fotografier på 
klubblag, internationella och svenska elitlyftare, samt lyft- och tränings-
instruktioner – både i text och bild. Under andra världskrigets inledande år 
slutade Atletik att ges ut under en period fram till 1944. 

Under 1940-talet kom en ny förmåga att märkas inom Atletik-redaktionen, 
Börje Fransén, och tidningen fick nu Åmål som utgivningsort. I egenskap av 
redaktör och ansvarig utgivare kan det under perioden i princip sägas att 
tidskriften var i Franséns ägo. 1947 tog istället förbundet över tidningen. Från 
1947 till 1954 innehade Holger ”Hogge” Winquist tidningsredaktörskapet, då 
Fransén inte kunde ha den kvar av ekonomiska orsaker, för att sedan återigen 
se Fransén på posten 1954.152 Tidskriften hade då även fått en ny layout, med 
finare papperskvalitet och fler fotografier. Under 1955 börjar tidningen 
förändras från att tidigare mest ha handlat om tyngdlyftning till att alltmer 
behandla bodybuilding. Bodybuildingen hade under slutet av 1940-talet och 
början av 1950-talet kommit som en influens från USA och redaktör Fransén 
var inte sen att slå mynt av denna nymodighet. VM i bodybuilding och tyngd-
lyftning anordnades under 1950-talet parallellt och en hel del utövare med-
verkade dessutom i båda grenarna, såsom USA:s Tommy Kono, världsmästare 
i bägge grenar. 

Denna förändring, under Franséns bevåg, mot en tidning som alltmer kom 
att rikta in sig på bodybuilding skulle även lämna avtryck i det namnbyte som 
skedde 1956. Det nya namnet blev Kraftsport, men redan ett år tidigare hade 
undertiteln ändrats från ”organ för tyngdlyftningsidrotten” till ”illustrerad 
tidning för kraftsport”. Kraftsport kom dessutom att alltmer inrikta sig på för-
säljning av produkter och ett rikligare bildmaterial – där framsidan vanligen 
kom att prydas av en känd bodybuilder från USA – samt träningsreportage där 
muskelutseendet dominerade. Sidomfånget ökade även (till omkring 28–36 
sidor) och annonserna blev allt fler och allt större. 

Förändringen av tidningen uppskattades inte av alla. Under hela 1950-talet 
hade en tydlig oenighet och diskussion om bodybuildingens vara eller icke 
vara varit en återkommande och ihärdig debatt i tidningen. År 1961 – sista 
                                                        
152 Atletik nr 2 1950 s. 2. 
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året i min undersökningsperiod – beslutade tyngdlyftningsförbundet att från-
varon av tyngdlyftning var ett för stort problem som behövde åtgärdas och 
Nya Kraftsport startades 1962. Under perioden hade allt fler artiklar kommit 
att handla om ren bodybuilding. Samtidigt menade Fransén att förändringen 
av tidningen hade lett till att upplagesiffrorna stadigt hade ökat från ca 1 800 
exemplar i månaden till 1957 års upplaga på omkring 3 300,153 vilket vid slutet 
av 1958 hade ökat ytterligare till över 5 000.154 Hur många som läste tidningen 
är dock svårt att säga eftersom de som var engagerade i en förening ofta kunde 
läsa den i klubblokalen, liksom att många lånade den av varandra. Det är dock 
odiskutabelt att Atletik/Kraftsport var betydligt mindre än boxningstidning-
arna, vilka, enligt egna utsagor, hade en upplaga på omkring 25 000 exemplar, 
så möjligheten att upplagesiffrorna spätts på är tänkbar. Jag har gått igenom 
alla nummer av tidskriften, med undantag för de nummer som inte finns be-
varade på vare sig Kungliga Biblioteket eller universitetsbiblioteket i Uppsala, 
där beståndet från 1920- och 1930-talen är ofullständigt. 

Tyngdlyftningsmaterialet kan beskrivas som den mer sammanhållna delen 
av mitt material. De mer kommersiellt inriktade boxningstidningarna hade 
sina glansperioder under 1920-talet för att sedan återkomma under 1940-talet. 
Tidningsmaterialet följde både den ekonomiska konjunkturen och boxnings-
sportens popularitet, såväl internationellt som inom Sveriges gränser. 1920-
talets boxningstidningars popularitet hade dessutom sin grund i boxnings-
stjärnan Harry Perssons storhetsperiod och gunst hos det svenska folket. 
Ingemar Johansson spelade under 1950-talet och början av 1960-talet en 
liknande roll för Rekord-magasinet vars upplaga ökade oerhört mycket under 
hans VM-matcher mot Floyd Patterson. 

De analyserade boxningstidskrifterna är under undersökningens inledande 
decennium Svensk boxning, All boxning och Svenska sporttidningen. Dessa 
tidskrifter hade under perioden olika ägare och redaktörer men var löst 
sammanbundna och de olika tidningarna följde så att säga på varandra, de var 
dessutom relativt billiga, de kostade omkring 25 öre.155 

Svensk boxning hade ett sidantal på omkring 16 sidor och utkom cirka en 
gång i veckan under 1921–1923. Redaktör var Oscar Pettersson, under pseu-
donymen Jack Langford. Från och med april 1923 gjorde tidningen ett uppe-
håll för att i november samma år återkomma under det nya namnet All Box-
ning: Illustrerad tidning för sport, teater och film. Redaktör var nu massören 
och boxningssekonden Karl Eriksson. Tidningen varierade något i format, 

                                                        
153 Kraftsport nr 2 1957 s. 12. 
154 Kraftsport nr 9 1958 s. 23.  
155 Under perioden fanns dessutom den kommersiella boxningstidningen Swing. Jag har dock 
valt bort denna efter att jag gjort stickprovsundersökningar av tidningen; den visade sig vara 
betydligt mer fostrande till sin karaktär än det övriga materialet, i likhet med den dominerande 
idrottsrörelse som redan utforskats i hög utsträckning. Enligt Zethrin orienterades Swing dess-
utom mer mot frisksport under 1920-talet: Zethrin 2015 s. 60. 
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omfång och utgivningstakt. Mellan januari och augusti 1926 utökades sid-
antalet till 26. Detta visade sig emellertid ekonomiskt betungande, och 
tidningen tvingades gå tillbaka till ett billigare papper. I gengäld började den 
istället utkomma två gånger i veckan, men samtidigt minskade antalet illustra-
tioner och fotografier och sidomfånget blev nu endast åtta. I april 1927 
ändrade den namn till All Boxning och Fotboll – någon förklaring gavs inte 
men förmodligen önskades en bredare läsekrets. Undertiteln ändrades också 
flera gånger, så att även bland annat cykel och friidrott nämndes explicit. I 
augusti 1929 blev tidningen dessutom Svenska professionella boxningsför-
bundets officiella organ, men samarbetet blev mycket kortvarigt efter interna 
stridigheter i förbundet. Under denna period var Adrian Nilsson ansvarig 
utgivare.156 I december samma år ändrades tidningens namn ånyo, till Svenska 
Sporttidningen: All Boxning och Fotboll, med G. A. Johansson som ny 
utgivare. Tidningen upphörde dock helt 1932.157 

De ovan beskrivna tidningarna var mellan 8 och 26 sidor långa per 
nummer, och med en upplaga på omkring 25 000 exemplar enligt egna utsag-
or. Innehållets tyngdpunkt låg inte överraskande på boxningen, med match-
referat, intervjuer med kända boxare och idolporträtt som återkommande 
inslag. All Boxning skrev mycket om Harry Persson och verkar ha haft en nära 
relation till Persson och kretsen runtomkring honom. Men samtidigt förekom 
även atletik (tyngdlyftning), brottning och annan idrott, liksom lättklädda 
damer och recensioner av teater och film, särskilt sådana med anknytning till 
boxning. Ett annat typiskt inslag för tiden var också att tidningarna var fulla 
av kortare litterära inslag – noveller, följetonger och vid enstaka tillfällen även 
dikter – där ett tydligt manligt hjälteperspektiv ofta var framträdande. 

På grund av källmaterialets omfång har ett urval gjorts. Jag har gått igenom 
hela årgångarna av de nämnda tidningarna från 1921, 1923, 1926 och 1929, 
vilket årsvis innebär cirka 10, 20, 70 respektive 80 nummer. Slutligen har 
första numret från varje månad undersökts i Svenska sporttidningen 1930 och 
1932. Jag finner detta tillvägagångssätt rimligt då jag inte funnit några radikala 
trendbrott mellan de olika årgångarna, vilket är naturligt då det rör sig om 
relativt trögrörliga idéstrukturer som åtminstone inte förändrats radikalt under 
så kort tid som något enstaka år. Däremot har de följetonger som börjat under 
något av de undersökta åren lästs i sin helhet, såsom novellen om boxaren 
”Virvel-Bo” som gick som följetong i All boxning 1923–1924. 

Göteborgsbaserade Rekord-magasinet gavs ut mellan 1942 och 1968, från 
1956 under namnet Rekord. Fram till 1944 gavs tidningen ut varannan vecka 
för att därefter komma ut veckovis fram till 1967, något som bland annat 
möjliggjordes av dess stora popularitet. Upplagan – som vid tidningens start 

                                                        
156 All boxning nr 81 1929 s. 3. Enligt All boxning ska förbundets styrelse bl.a. ha fått 
ansvarsfrihet och återvalts, trots att giltiga revisions- och årsberättelser saknats. 
157 Enligt Hellspong överlevde få boxningstidningar 1930-talets avmattning av boxningsint-
resset: Hellspong 1982 s. 98; för liknande mening se: Dahlén 2008 s. 63; Zethrin 2015 s. 56. 
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låg på 30 000 exemplar – steg snabbt, för att under 1940-talets slut ligga på 
omkring 130 000.158 Under Ingemar Johanssons VM-matcher mot Floyd 
Patterson var upplagan uppe i ca 300 000 exemplar. Tidningen riktade sig till 
pojkar och yngre män och lästes främst av arbetarynglingar. Den var en av de 
mest lästa tidningarna bland ynglingar i åldrarna 13–15 år under 1950-talet.159 
Redaktör och ansvarig utgivare var Edwin Ahlqvist, tillika boxningspromotor 
och manager för bland andra Ingemar Johansson. Ahlqvist hade hämtat inspi-
ration till tidningen från sina resor och arbete i USA, där han också fungerat 
som boxningskorrespondent i den tidigare nämnda All boxning.160 Rekord-
magasinet hade en prägel av antifascism, och under andra världskriget fick 
Ahlqvist utstå kritik för sin hållning mot Nazityskland. Tidningen blev även 
stämplad som skräplitteratur av sin samtid.161 Tidningen var i likhet med All 
boxning i allmänhet inriktad på populära idrottare och sporter där boxning 
spelade en särskilt framträdande roll. Tidningsinnehållet bestod av match-
referat, idolporträtt över idrottshjältar, styrketräningsprogram, skildringar av 

                                                        
158 Stark 2010 s. 292. 
159 Enligt en av Gallups undersökningar läste ca 68 % av Sveriges befolkning 1944 minst en 
veckotidning i veckan. Veckotidningsläsandet var särskilt stort inom arbetarklassen och bland 
läsare mellan 20 och 29 år: Några data om Veckopressens läsekrets: en gallupundersökning 
dec. 1944, s. 4. Generellt verkar tidskriftsläsandet ha varit något högre i städerna än i landsorten, 
enligt en annan Gallupundersökning. Även om de tidskrifter jag analyserat inte fanns med i 
undersökningen, visade den på klara skillnader mellan vilken sorts tidskrifter som lästes av de 
grupper som definierades som ”bättre situerade”, medelklass och arbetarklass, där den största 
skillnaden låg mellan arbetarklassen och de två övriga grupperna: 14 tidskrifters läsekretsar: 
en gallupundersökning april 1945, s. 62–64 och 77–79. Generellt dominerade arbetarklassen 
bland dem som läste serier i veckotidningar och dagspress; äventyrsserier lockade inte minst 
arbetarklassens unga män. Även bland arbetarklassen dominerade läsningen av följetongs-
noveller: 20 % jämfört med grupperna medelklass 15 % och bättre situerade 6 %, av dem som 
”alltid” läste följetonger i tidskrifter. Hur korsord, schackproblem, serier och följetong upp-
skattas av allmänheten: en undersökning för Vi, Febr. 1944, s. 25–39. Om tidningsläsande i 
olika socialgrupper och åldrar runt 1900-talets mitt, se även Larsson L. 1989 s. 32 och 44. 
160 Den tidigare redaktören för Svensk boxning Oscar Pettersson (senare Rydberg) gick även 
under pseudonymen Björn Järnsida, som skrev artiklar om muskelkultur och uppbyggnadsträn-
ing liksom om kraftkarlar i Rekord-magasinet under 1940- och 1950-talen. Enligt Zethrin var 
Petterson ett exempel på hur produktionen hos sportpressens journalister kunde variera från mer 
moraliska artiklar till pornografiska tidningsprojekt, Zethrin 2015 s. 61. 
161 Under andra världskriget kom tidningen i ett anonymt brev att kallas för en ”äkta jude- och 
bolsjeviktidning”; istället för judeförföljelser och Per Stigman borde tidningen skriva om Karl 
XII:s krig mot ryssarna: Rekord-magasinet nr 7 1945 s. 3. Se även signaturen ”Aktiv Idrottsman 
(högerman)” som ondgjort sig, om än med ”hövligt språk”, över att Ahlqvist skrivit hädiskt om 
Karl XII, Rekord-magasinet nr 9 1945 s. 3. En av tidskriftens följetonger var den antinazistiska 
Per Stigman, skriven av kommunisten Nils Holmberg under pseudonymen AM Marksman. Det 
förekom även noveller som hyllade frihetskampen i Norge och Danmark under själva kriget 
liksom teckningar som drev med Hitler. Under 1940-talet kom även tidningen och redaktören 
Edwin Ahlqvist att ta ställning mot nazismen, mot ”anhopning av kapital på några få händer” 
och för metallstrejken 1945: Rekord-magasinet nr 7 1945 s. 3; nr 11 1945 s. 3: nr 13 1945 s. 3. 
Se även svar till Metalls avd. 40:s strejkutskott i Rekord-magasinet nr 19 1945 s. 3. 
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boxningsmatcher, kriminal- och äventyrsberättelser, idrottsnoveller, tecknade 
humoristiska seriestrippar, såsom ”Idrottsalbum”, samt samlarbilder av olika 
idrottslag. Färgfotografierna och illustrationerna sågs som något nytt, och var 
tecknade i livfull stil av signaturen Thord (Thord Lindblom). Fartfyllt, stjärn-
inriktat och kommersiellt var ledordet men fortfarande pläderades moraliska 
värden – såsom kamp mot fusk, pliktkänsla, kamratskap och nykterhet – som 
honnörsord. Under 1950-talets slut blev boxningsnovellerna som vanligen 
hade ett moraliskt och fostrande tema allt färre, istället kom boxningstemat att 
koncentreras alltmer kring den blivande världsmästaren i tungvikt Ingemar 
Johansson. 

I Rekord-magasinet har jag läst de krönikor, serier, noveller och artiklar 
som handlat om boxning eller framstående boxare. Ibland har kategori-
seringen varit flytande, exempelvis har jag läst noveller som kanske inte 
främst handlat om boxning men där boxningen ändå förekommit som ett tema. 
Personporträtt av kända boxare eller skildringar av Ingemar Johanssons 
sociala liv handlade inte heller direkt om boxningssporten men har ändå an-
setts vara avgörande för att förstå konstruktionen av idrottsstjärnan och 
förhållandet mellan denne och de teoretiska begreppen kropp och klass. 
Rekord-magasinet var i likhet med de tidiga boxningstidningarna omfångsrik. 
Jag har därför valt att studera de inledande årgångarna, 1942–1943 samt 1945. 
Därefter har jag sedan gjort nedslag vart tredje år: 1947, 1950, 1953, 1956 och 
1959. Därtill har även år 1960 lästs, och nedslag har även gjorts 1961 i olika 
artiklar som skildrat Ingemar Johanssons matcher mot Floyd Patterson – under 
dessa år var Johansson på höjden av sin karriär. 

Källäget för de bägge idrotterna boxning och tyngdlyftning är något splitt-
rat och ibland ofullständigt. Genom att välja två närbesläktade sporter får jag 
totalt sett ett mer sammanhållet medialt källmaterial. För tyngdlyftningen 
finns det mest sammanhängande källmaterialet, och för mitt vidkommande 
har det framstått som naturligt att studera Atletik/Kraftsport som gavs ut under 
större delen av min undersökningsperiod, även om den till skillnad från box-
ningstidningarna vanligen var utgiven av det nationella förbundet.162 För- och 
nackdelar med detta tillvägagångssätt kan givetvis diskuteras. Både boxnings-
tidskrifterna och Atletik/Kraftsport var dock intresserade av att öka sin 
upplaga och nå ut till en så bred läsekrets som det bara gick. Artiklarna skrevs 
därför effektfullast möjligt, vilket ledde till ökad dramatisering, sensationa-
lism och personfokus. Atletik/Kraftsport drevs under perioder som en komm-
ersiell tidning, som gick att köpa i handeln, samtidigt som den fungerade som 
tyngdlyftningsförbundets förbundstidning och distribuerades till prenume-
rerande medlemmar. Redaktören Fransén försörjde sig i princip på att sälja 
tidningen. Detta ledde till att tidningen många gånger försökte rikta sig utanför 
de initierade tyngdlyftningskretsarna. 
                                                        
162 Svenska boxningsförbundet gav inte ut någon egen tidskrift förrän från 1975 (Boxning, 6 
nr/år). 
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Ett problem kan emellertid vara att skillnader mellan tidskrifterna antingen 
överdrivs eller underdrivs. Jag har försökt komma förbi detta genom att söka 
efter teman med utgångspunkt i mina frågor och teoretiska ställningstaganden, 
de gånger då vissa teman endast förekommit i en av tidskrifterna eller då 
någon av självbiografierna helt saknar temat har jag inte valt bort utan fram-
hållit skillnaden. Gemensamt för Rekord-magasinet och de tidiga boxningstid-
ningarna var dock att de kom att hänföras till och kritiseras som dålig litteratur 
som en del i den strömning av kritik av masslitteraturen som osedlig. Enligt 
Lisbeth Larsson kulminerade kritiken av den ”dåliga” veckopressen vid slutet 
av 1940-talet, en tid då modernismen också fick sitt definitiva genombrott.163 
Tidningsmaterial är emellertid ett mycket skiftande material som sådant, 
ibland med motsägelsefulla uttalanden, där olika genrer, såsom noveller, läsar-
brev, reportage, resultattabeller, krönikor och bilder, samsas om utrymmet i 
samma tidning. Dessutom kan åsikterna och olika, exempelvis stereotypa, 
beskrivningar skifta mellan olika skribenter, vilket också tas i beaktande. 

Självbiografierna 
Som ett komplement till mediematerialet har jag även valt att undersöka fyra 
självbiografier av svenska kraftidrottare som utkom under den aktuella 
perioden.164 Dessa var kraftkarlarna Carl ”Calle Sven” Svensson (1879–1956) 
och Arvid ”Starke Arvid” Andersson (1873–1954), aktiva under tidigt 1900-
tal, samt 1920- respektive 1950- och 60-talens stora boxningsstjärnor Harry 
Persson (1898–1979) och Ingemar Johansson (1932–2009), vilka kommer att 
få mer utförliga bakgrundsteckningar i nästa kapitel. Dessa självbiografier 
gavs uppenbarligen ut av kommersiella skäl och en relativt stor publik verkar 
ha setts som presumtiva läsare. Idrottsbiografin som företeelse har dessutom 
generellt sett haft ett kommersiellt syfte, som en del i intresset av att sälja och 
tjäna pengar, i mindre utsträckning att göra djuplodade analyser av idrottarens 
livshistoria.165 Carl Svenssons postumt publicerade självbiografi från 1957 var 
exempelvis utgiven på förlaget Tiden med starka anknytningar till svensk 
socialdemokrati och arbetarrörelse. Arvid Anderssons självbiografi (1924) 
                                                        
163 Larsson L. 1989 s. 32 och 44. Se även Boëthius 1989 om det tidiga 1900-talets Nick Carter-
litteratur, liksom Olson 1992 om hur ungdomen vid 1930-talet sågs som hotad av osedlighet. 
Del i kritiken var antimoderna strömningar och kritik av kulturella intryck från USA och 
kommersialismen, en kritik även boxningssporten som sådan fick sin beskärda del av. De kriti-
serade tidningarna försvarade sig ibland, se exempelvis hur All boxning refererade hur Torsten 
Tegnér skrivit illa om vad han kallade ”boxningsblaskor” och med det syftat på All boxning. 
Tidningen ifrågasatte om TT var en så bildad och studerad karl som han själv påstod, och be-
skrev denne som en överdrifternas man såsom när han talat om en ”lymmel” och ”under-
klassare” i All boxning: All boxning nr 68 1926 s. 5. 
164 Urvalet har begränsats till svenska idrottare, varför jag valt bort självbiografierna av 
exempelvis nordiska boxare såsom norske Otto von Porat (emellertid född i Småland) och den 
danske boxaren och senare skådespelaren och varietéartisten Calle Brisson. 
165 Bale, Krogh Christensen & Pfister (red.) 2004 s. 10.  
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gavs ut på det välkända förlaget Bonniers, liksom senare Ingemar Johanssons 
(1959). Här fanns ett klart publiksug och intresse inför matchen mot Floyd 
Patterson och en möjlighet att sälja självbiografin i stora upplagor. Efter 
vinsten mot Patterson var även ett bild- och matchreferat tillagt som ett 
appendix till den tidigare utgåvan.166 

Centralt för min undersökning är spänningen mellan aktör och struktur, och 
för att hantera denna spänning använder jag mig av det ovan introducerade 
begreppet subjektspositioner. Jag är intresserad av att undersöka hur idrottarna 
själva förhöll sig till de positioner och personliga omdömen de blivit tilldelade 
exempelvis genom pressen och av boxningsjournalister. De tidigare uppmärk-
sammade temana i tidningsundersökningen har använts som relief och jäm-
förelsepunkt för att undersöka hur respektive självbiografi förhöll sig till detta. 
Jag har arbetat utifrån att subjektivering och identifikation sker på en mer 
empirisk nivå. Detta innefattar även former av objektifiering, då en individ 
inte alltid självmant tar en viss position, utan lika väl kan bli tilldelad en sådan 
mot sin vilja. Individen kan då söka bjuda motstånd mot denna position. Jag 
har dessutom arbetat med ideologibegreppet som jag satt i förbindelse med en 
mer övergripande samhällelig nivå och som erbjuder möjliga positioner för 
subjektet. 

En fråga som väcks av detta tillvägagångsätt, liksom studiet av självbio-
grafier som sådana, är om författaren verkligen är idrottaren själv eller om en 
spökskrivare använts. Jag är relativt säker på att Calle Sven och Starke Arvid 
var författarna till, eller i alla fall tog en mycket aktiv del i författandet av, sina 
respektive självbiografier då båda anlitades flitigt, särskilt Calle Sven, som 
skribenter i exempelvis Atletik men även andra tidskrifter.167 Vad gäller Harry 
Perssons självbiografi var den enligt Persson själv renskriven på skrivmaskin 
av en god vän som följt honom under karriären, antagligen All boxnings 
tidigare redaktör och massören Eriksson. Vännen beskrevs även känna till 
Perssons karriär så väl, att det inte gjorde något om Persson hoppade över en 
bit här eller där.168 Ingemar Johanssons självbiografi hade journalisten Åke 
Hall som ”redaktionell och teknisk medhjälpare”, vilket kan tolkas som att 
denne åtminstone delvis spökskrev texten.169 

Det ska dock framhållas att idrottarna själva varit villiga att sätta sina namn 
på dessa självbiografier, varför de åtminstone bör ligga nära idrottarens egen 
sanning om sin karriär och den bild idrottaren helst ville visa upp utåt. För 
enkelhetens skull och för att underlätta läsningen kommer jag också att skriva 
exempelvis att Persson ”skrev” det som återges i hans självbiografi, oavsett 
                                                        
166 Harry Perssons självbiografi (1933) gavs dock ut på det något obskyrare förlaget Fylgia. 
167 Svenska Olympiska Kommitténs databas ”Olympier”, sökning på Carl Svensson 
(http://sok.se/idrottare/olympier.html, 2017-02-22). Detta säger i och för sig inte allt då även 
Ingemar Johansson stod som författare till artiklar i Rekord-magasinet. Calle Sven ska även ha 
anlitats som föredragshållare i radio. 
168 Persson H. 1933 s. 195–196.   
169 Johansson I. 1959 s. 4. 



�
 

��

vem som faktiskt gjort det i verkligheten. De självbiografier som behandlar en 
tidigare period än 1920-talet kan även visa på skillnader i hur sporterna 
utövades runt sekelskiftet 1900, innan idrotterna fått en fast organisation eller 
ledning samt tagit plats i Riksidrottsförbundet. Vid studiet av självbiografi-
erna har även vissa särskilda hänsyn till genren som sådan tagits, exempelvis 
den struktur som är bruklig för formen om hur bakgrunden och uppväxtåren 
beskrivits, vilket har genererat vissa särskilda teman och uppslag som är 
särskiljande för självbiografin som genre. Vad gäller läsningen av självbio-
grafierna har jag jämfört de teman som fungerat strukturerande för texten med 
dem som utkristalliserats ur pressmaterialet, för att sedan undersöka hur dessa 
verkar i texten, och hur olika narrativa strukturer formar den, som exempelvis 
framgångshistorien eller den stridsduglige och aktiva kroppen som ideal. I 
båda materialtyperna har även dikotomier och liknelser använts för att 
konstruera motsatta ideal, som den fete överklassen eller borgaren. 

Att utvinna budskap ur källmaterialets texter och bilder 
Avhandlingens källmaterial innefattar föreställningar om och representationer 
av idrottsvärlden. I dessa inryms en maktaspekt på olika sätt, som handlar om 
att individer – framförallt män – skriver om, analyserar och representerar 
andras – även här framförallt mäns – kroppar. Makten ligger i vem som får 
uttala sig om idrottaren, på vilka premisser detta görs och vilka ideologiska 
implikationer som ryms i dessa uttalanden. 

När jag gjort en första genomläsning av texterna har jag sökt ringa in det 
centrala som utgör textens ledmotiv. Har texten ackompanjerats av fotografier 
eller illustrationer har dessa analyserats med utgångspunkt inom samma 
semiotiska ramverk. Läsningen och analysen har gjorts med utgångspunkt i 
mitt teoretiska ramverk, där nyckelbegrepp som kropp, klass, kön, yrke, 
arbete, ålder, nation och ras – med tonvikt på de två förstnämnda – har fått 
fungera vägledande under läsningen. Jag har sedan skapat nyckelteman med 
utgångspunkt i det jag har funnit i textmaterialet. Därefter har texterna lästs 
en andra gång för att se om något grundläggande missats.  

I massmedier – det primära materialet för min studie – ligger fokus på den 
samtida kommunikationen och överföringen av budskap till en större publik. 
Jag har vid första genomläsningen använt mig av en mer traditionell innehålls-
analys, där målet har varit att frilägga teman kopplade till begreppen klass och 
kropp. Vid den andra genomläsningen har de redan diskuterade semiotiska 
och retoriska analysmetoderna varit styrande. Inom tidig medievetenskap har 
kommunikation vanligen studerats som en överföring av budskap från en 
sändare till en mottagare, transmission. Det handlade med andra ord om att 
studera hur texten talade till subjektet – kommunikationen analyseras alltså 
ensidigt. En sådan analys sätter fokus på sändarens uppfattning om mottagaren 
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(läsaren), läsarens tilltänkta reaktion, sändarens avsikt och verklighetsupp-
fattning och det sociala och kulturella samhällsklimatet.170 Den kan emellertid 
inte besvara hur mottagaren tolkat budskapet. 

Mer samtida medieteoretiker har dock argumenterat för att subjekten också 
projicerar mening på den lästa medietexten. Hur informationen tas emot ses 
mer som en ömsesidig process. Transmissionen av budskap är givetvis viktig 
vid en mediestudie, men för att förstå bilder och text som helhet behöver 
texten också sättas i sin produktionsmässiga, sociala och kulturella kontext. 
Det innebär att lägga fokus på receptionen – hur budskapet tas emot och 
tolkas. Genom att analysera inskickade brev och fotografier till tidskrifterna 
har jag sökt att överbrygga denna problematik. Inom medievetenskap har 
receptionen, hur läsare tar emot och tolkar text, blivit ett omdebatterat ämne 
vilket inkluderar frågan om och hur en receptionsanalys ens är möjlig.171 Även 
om receptionsanalys av medieutsagor är vanskligt eftersom det ofta är svårt 
eller omöjligt att fullständigt avgöra hur textens och bildens budskap tagits 
emot, torde jag ändå med hjälp av de inskickade breven och personporträtten 
komma till viss förståelse för hur tidskrifternas budskap bemötts och tolkats 
av läsarna. Detta ställer dock upp frågor om redaktionens urval, äkthet med 
mera, som jag kommer att resonera kring i de enskilda empiriska fallen. 

Att självbiografier har fått komplettera källmaterialet syftar till att ge en 
eventuell motbild till mediematerialet och möjligen frilägga andra ideal, alter-
nativt visa på de tillfällen då idrottarens synsätt även överensstämde med den 
mediala bilden. Självbiografierna är även de en del i en genre – en genre som 
jag även diskuterat inledningsvis i mitt avsnitt om teoretiska och metodolog-
iska utgångspunkter – och ska inte förstås som överensstämmande med 
idrottarens sanna inre eller dylikt utan följer vissa konventioner. Samtidigt kan 
idrottaren själv, som subjekt, inom denna konventions ramar få ge sin bild av 
saken samt ges möjlighet att så att säga tala tillbaka, hålla med eller motsätta 
sig de ideal, omdömen och kategorier de stoppats in i. Mediematerialet har 
alltså använts för att frilägga dessa ideal, myter och maktkategorier som 
idrottarna liksom idrotten på något sätt tvingats förhålla sig till men även 
aktivt skapat. 

För att strukturera min undersökning, både mediematerialet och självbio-
grafierna, har jag som nämnts inlett med en innehållsanalys av texterna. Jag 
har använt mig av olika teman då jag undersökt källmaterialet, teman som haft 
sin grund i mina teoretiska utgångspunkter men som även fått redigeras och 
omstöpas utifrån det empiriska materialets utformning. Jag har sökt frilägga 
vad i materialet som är omstritt, liksom återkommande berättarmönster och 
sätt att associera kroppar med olika företeelser och värden. Denna innehålls-
analys utgör bara en del av min textanalys; den sammanbinds nämligen med 
en ideologianalys. Genom innehållsanalysen kommer jag i kontakt med själva 
                                                        
170 Windahl, Signitzer & Olsen 2009. 
171 Carey 1989; Fiske 1990; Fairclough 2001. 
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medieinnehållet, avsändarens avsikt och verklighetsuppfattning, den säger 
även saker om avsändarens syn på läsaren – det vill säga mottagaren – och hur 
det är tänkt att denna ska reagera. Dessutom kan det rådande sociala och 
kulturella samhällsklimatet urskiljas i innehållsanalysen. Ideologianalysen 
däremot används för att tolka de bakomliggande idéramarna och föreställ-
ningarna i det konkreta innehållet.172 

På detta sätt hoppas jag kunna utröna manifesta och latenta ideologier som 
fungerat strukturerande för texten. För att anknyta till de semiologiska 
utgångspunkter jag redogjort för tidigare, har jag också strävat efter att urskilja 
teman genom att söka efter de denotativa och konnotativa budskapen i texten. 
Den denotativa eller manifesta nivån är den nivå där texten tolkas, det 
bokstavliga och som de flesta tolkar på samma sätt oavsett bakgrund. Denna 
nivå är fixerad efter en rad bestämda utsagor, den kan handla om stil, struktur, 
narrativ och olika återkommande grundtankar. Inom ramen för den denotativa 
nivån ryms även ett konnotativt budskap. Detta är mer öppet och beroende av 
läsarens erfarenhet, bakgrund och kunskap. Konnotationerna kan tillsammans 
bilda ett mönster, textens ideologi eller manifesta natur. Även om texten är 
öppen för tolkning kan den alltså främja vissa tolkningar och dölja andra. Med 
andra ord, textens dominanta mening som tolkas enligt det som Stuart Hall 
kallat en föredragen läsning.173 

Jag har valt att gå igenom ett stort textmaterial varför analysen inte gått in 
på varje text i detalj. Istället har jag sökt efter de tematiska fält som ordnar 
texten efter ideologiska strukturer. Dessa är både latenta och manifesta, åter-
kommande och dominerande av texters innehåll. Vanligen fungerar teman 
som mönster och en sammanhållande fråga genom texten. Genom texten söker 
journalisten och rubriksättaren ofta väcka intresse genom slagkraftiga 
rubriker, som även kan fungera uppmanande till läsaren, exempelvis att börja 
träna eller vara en riktig man. Metaforer och liknelser kan också användas för 
att skapa en intressant text som ska engagera läsaren som exempelvis krigs-
metaforer och kampteman. Artiklarna är vanligen tänkta att fungera som 
underhållning och är ofta skrivna på ett sensationellt sätt, matchreferat är 
mycket målande och engagerande, särskilt de som beskriver boxnings-
matcher. Genom överdrifter och effektsökande språk skapas sensation och 
ofta används dikotomier mellan kroppar för att skapa denna effekt. Det kan 
vara den vita idrottskroppen mot den svarta, den stora mot den lilla, den 
renhårige mot fuskaren, den kylige mot den hetsige. Sådana effekter används 
för att engagera läsaren, skapa spänning och textens möjlighet att påverka 
läsaren ökar.174 

                                                        
172 Krippendorff 2013. 
173 Hall S. 1980. Se även Thompson J. 2001, enligt vilken människors identiteter under 1900- 
och 2000-talen blivit alltmer medierade och verklighetsuppfattningen alltmer formad av 
medierna. 
174 van Dijk 1988 s. 16.  
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De tidskrifter jag studerar består inte enbart av text utan också av ett relativt 
stort bildmaterial. Bild och text refererar vanligen till varandra, och det är 
därför viktigt att som forskare inte bara studera källmaterialet utifrån ett 
textanalytiskt förhållningssätt. Bilden fungerar också meningsskapande och 
skänker en känsla av närhet till objektet och texten. Under 1900-talets första 
decennier, alltså början av min undersökningsperiod, började fotografiet 
alltmer att användas i svensk press. Samtidigt utvecklades filmmediet och 
biograferna bredde ut sig i landet. I början utgjordes fotografierna i första hand 
av matchfotografier, porträttfoton, lag- och idolbilder – vanligen på boxare i 
gardställning och tyngdlyftare med korslagda armar. Senare ökade foto-
grafierna i antal och kvaliteten blev bättre, det förekom då också (i 
Atletik/Kraftsport) att läsare själva skickade in fotografier som de ville skulle 
publiceras. Under hela tidsperioden hämtades mycket av bildmaterialet från 
nordamerikanska förlagor. 

Text och bild refererade många gånger till varandra, och har texten 
ackompanjerats av fotografier eller illustrationer har dessa analyserats med 
utgångspunkt inom samma semiotiska ramverk. Idrotten handlar i hög grad, 
som jag resonerat kring tidigare, om kroppar och kroppar i rörelse, så även i 
bilderna, där idrottarens kropp ställs till beskådan men nästan lika ofta också 
låter sig beskådas. Är den idrottande kroppen påklädd/avklädd? Hur fram-
ställer kameran dessa kroppar och vilka kroppsdelar accentueras? Är kroppar-
na aktiva eller i vila? Vilka känslor förmedlar personerna, deras ansikten och 
kroppsposer? I bildanalysen spelar dessutom frågor som avståndet till motivet 
och kameravinklar en viktig roll för tolkningen av vad motivet förmedlar. Ur 
vilket perspektiv och vinkel är fotografiet taget? Exempelvis förmedlar en 
närbild intimitet. En ovanifrån-vinkel framställer den avbildade personen som 
liten, medan en bild tagen i ett underifrånperspektiv gör att personen ser stor 
ut och mer som en auktoritet. Det första sättet kan bidra till att den som tittar 
på bilden får symbolisk makt över den avbildade och det sistnämnda till att 
den som avbildas får ökad auktoritet. En bild tagen rakt framifrån gör att nivån 
blir mer jämbördig och är det som är vanligast i svensk pressbild.175 Vidare 
måste frågor om vad bilden är uppbyggd kring och hur det förevisas på bilden 
ställas i analysen. Går det att utläsa något kring hur kropparna och individerna 
är placerade i rummet, och hur kan detta förstås? 

De illustrationer som finns i riklig mängd har tolkats enligt samma analys-
schema som fotografierna. Tilläggas ska dock att särdrag och karaktäristika 
hos den idrottande kroppen där ofta är återgivna på ett överdrivet sätt. Detta 
styrker och underlättar emellertid förståelsen av bildens konnotativa nivå och 
de föreställningar och mytologier illustrationen refererar till. 

                                                        
175 Hirdman A. 2001 s. 48–49; Kress & Van Leeuwen 2006 s. 146–147; Blomberg 2006; 
Tolvhed 2008 s. 62–65. 
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Disposition 
För att svara på mina forskningsfrågor har avhandlingen delats in i fyra empi-
riska kapitel. 

I kapitel två, Kraftsporterna – kropp, naturlighet och arbete, inleder jag 
med en diskussion och studie av ett antal exempel på hur idrotten kopplades 
till vissa yrken och försörjning, och hur detta tolkades i olika sociala samman-
hang. Vidare kommer en i tiden mycket vanlig associering mellan kraftsport 
och kroppsarbete att diskuteras, med just yrkeslivet som en röd tråd. Kapitlet 
har ett brett anslag och fungerar till stor del som en grund för de än mer 
tematiskt inriktade analyser som görs i de tre följande kapitlen. 

I kapitel tre, Klassers kroppsliga materialisering, skärskådas hur skilda 
aspekter av kroppslighet – exteriör, styrka och idrottslig stil – sammankopp-
lades med klass. Där urskiljer jag i huvudsak två teman. Till att börja med 
fanns – särskilt i början av undersökningsperioden – starka inslag av klass-
polemik där kraftidrottare med rötter i kroppsarbetande skikt kontrasterades 
moraliskt mot medel- och överklasspersoner. Detta sammanföll delvis med ett 
annat system av föreställningar om hur kroppslig styrka och yttre var för-
bundna med utbildningsnivå och/eller intelligens. 

Kapitel fyra, Kroppslig framgång – eller förfall?, analyserar de i åtskilliga 
sammanhang florerande och sedelärande berättelserna om att resa sig från 
fattigdom och påvra förhållanden till stjärnstatus och ekonomisk medgång. 
Dessa fungerade som exempel och fanns både i rent fiktiv form men också 
grundade i verkliga exempel – men då enligt ett tydligt retoriskt och narrativt 
mönster. Kapitlet resonerar kring olika former av framgångssagor, liksom om 
de lika sedelärande varianter där framgång byttes i förfall. Detta liksom kapitel 
två och tre hämtar merparten av de empiriska exemplen från boxningen, vilken 
generellt sett omgavs av en omfattande medial och populärkulturell uppmärk-
samhet. Materialet är därför helt enkelt rikare och mer sammansatt vad gäller 
boxningen än tyngdlyftningen. 

I kapitel fem, Kroppslig kommers, ligger tyngdpunkten på den senare delen 
av undersökningsperioden, då framgångarna i högre grad kopplades till indi-
viduell träning och konsumtion av kommersiellt tillgängliga produkter. Inte 
minst är denna utveckling tydlig i Atletik/Kraftsport under 1950-talet. Till 
skillnad från de tidigare kapitlen ligger här tonvikten på tyngdlyftningssfären, 
inom vilken kroppsbyggningen (bodybuildingen) trädde fram som främsta 
bärare av dessa nya kommersiella strömningar. 

Avhandlingen avslutas sedan med en sammanfattande diskussion där jag 
bland annat återknyter till de teoretiska resonemangen och forskningsfrågorna 
på ett mer övergripande sätt. 
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Kapitel 2: 
Kraftsporterna – kropp, naturlighet och arbete 

I det här kapitlet kommer jag att ta utgångspunkt i begreppen yrke och kropps-
arbete. De används för att förstå hur olika värden tillskrevs olika kroppar, och 
vilken underliggande betydelse dessa värden hade för olika föreställningar om 
klass och kroppar/kroppslighet. Vidare kommer jag att diskutera vilka effekter 
detta fick för synen på kraftidrottarnas kroppar i olika sammanhang. 

Den närmaste teoretiska ramen till detta kapitel är att kroppsligt kapital är 
något som människor både kan förvärva och socialiseras till. Det kroppsliga 
kapitalet innefattar ett bytesvärde som kan omformas till ekonomiskt kapital. 
Jag kommer analysera hur dessa kroppsliga kapitalformer tog sig uttryck inom 
kraftsporterna, liksom konsekvenserna av detta för den boxande och tyngd-
lyftande kroppen. Utifrån Skeggs betoning av att värdebegreppet styrs av hur 
olika människor bedömer vad som anses ha ett värde, kommer jag också att 
undersöka de maktdimensioner som fanns. Vilka hade makt att definiera vad 
som hade ett värde, det vill säga den riktiga, ideala och rätta kroppen? 

Ett genomgående tema i detta kapitel är att det ideala kroppsliga kapitalet i 
hög grad kopplades samman med yrkesliv och kroppsarbete. Jag kommer und-
ersöka hur detta tog sig uttryck, genom att påvisa vilka miljöer och bakgrunder 
som kraftidrotterna och idrottarna förknippades med. Vad innebar det för hur 
deras kroppar kom att betraktas? Hur knöts kropparna till yrke, träning och 
styrka? Hur reflekterade kraftidrottarna själva kring frågor om yrke, kropps-
arbete och karriär? Vilka likheter och skillnader fanns över tid, och hur knöts 
dessa föreställningar i sin tur samman med de övergripande idéer om klass 
och kroppslighet som är denna avhandlings huvudfråga, och vilka ideologiska 
implikationer hade dessa? 

Ett viktigt inslag i dessa idéer om den ideala kroppen var olika föreställ-
ningar om naturlighet, vilket ägnas särskild uppmärksamhet i den senare delen 
av kapitlet. Den ideala kraftsportarkroppen kom att ses som särskilt ”naturlig”, 
och jag kommer att påvisa på vilka sätt denna naturlighet representerades. Inte 
minst bands naturligheten samman med olika köns- och rasföreställningar.176 

För att förstå det samhälleliga sammanhanget till analyserna, följer nu först 
en allmänhistorisk kontext om ekonomi och arbetsförhållanden under tidsperi-
oden, följd av en skildring av de undersökta idrotternas historiska bakgrund. 

                                                        
176 Om begreppet ”naturlighet” vad gäller idrott och träning, se Svensson D. 2016. 



�
 

��

1920–1960 – från kristider till rekordår 
Första världskriget var en genomgripande historisk brytpunkt på många sätt, 
det brukar beskrivas som början på det ”korta 1900-talet”. Ur krigets omvand-
lingar och följder skapades fröet till de fascistiska strömningar som kulmine-
rade i Italien och Tyskland. Med ryska revolutionen ritades den världspolitiska 
kartan om, och även i andra länder medförde det en tudelning av arbetarrörel-
sen mellan socialdemokrati och kommunism. Sverige stod som bekant utanför 
världskriget men präglades av tilltagande ekonomisk nöd. I den allmänna oron 
kom den politiska demokratin att genomdrivas.  

Under samma tid skedde också genomgripande ekonomiska förändringar. 
Taylorismen eller fordismen slog igenom i industrin under tidigt 1900-tal, och 
präglade sedan mycket av denna fram till 1900-talets senare del. Det innebar 
standardisering, rationalisering och specialisering i tillverkningsprocesserna. 
Genom detta minskade behovet av hantverksskickliga arbetare och arbets-
processen kom alltmer att följa bestämda mönster.177 Under 1920-talet kom 
kvinnor ut på arbetsmarknaden i mycket större omfattning än tidigare, sam-
tidigt som arbetsdelningen mellan män och kvinnor tenderade att förstärkas. 
Efter en tillbakagång runt 1950, då återigen färre kvinnor arbetade utanför 
hemmet, ökade omfattningen av lönearbetande kvinnor från 1950-talets slut, 
vilket skulle få omfattande konsekvenser för hur välfärden kom att organi-
seras.178 

1920-talet beskrivs av Lars Magnusson som en kamp mellan gammalt och 
nytt, vilket ledde fram till strukturomvandlingar och förstärkt konkurrenskraft. 
Lennart Schön framhåller att marknaden för konsumtionsvaror utvecklades 
språngartat under 1920-talet. Köpkraften ökade hos stora delar av befolk-
ningen, särskilt i de snabbt växande städerna. Samtidigt utvecklades reklam 
och marknadsföring, och en mängd nya och massproducerade varor såsom 
radioapparater och sömnadsprodukter spreds på marknaden.179 Detta lämnade 
också avtryck i massmediesektorn, där tidningsväsendet utvecklades starkt. I 
tidningarna blev även reklamannonserna fler, vilket gick hand i hand med den 
ökande konsumtionen och nöjeslivets utveckling.180 Idrottsstjärnan blev efter 
första världskriget en given del av denna kultur och genom såväl press som 
film-, radio- och senare tv-mediet ökade idrottens status som konsumtionsvara 
alltmer.181 Denna utveckling blev alltmer påfallande under min undersök-
ningsperiods början på 1920-talet, då den nöjesinriktade pressen ökade 

                                                        
177 Åmark 1986 s. 150–151; Magnusson 2002 s. 437–438; Schön 2007 s. 312–313 och 329–
331. För ett lokalt exempel från verkstadsindustrin, se Isacson 1987 s. 352–379. 
178 Schön 2007 s. 320–323; Wikander 1991; Sommestad 1992. 
179 Magnusson 2002 s. 363–370; Schön 2007 s. 314–316. 
180 Rydén 2001; Ekström 2006 s. 176. 
181 Dahlén 2008 s. 55–72. Se även Löwenthal (1944) 1961, en tidig studie om idrottsstjärnans 
status inom västerländsk populär- och konsumtionskultur. Jfr Rowe 1999; Rowe (red.) 2004. 
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kraftigt i omfattning i Sverige, ofta med intryck från USA.182 Ekonomin var 
dock instabil under decenniet, och arbetsmarknaden präglades av konflikter – 
Sverige var ett av Västeuropas mest strejk- och konfliktdrabbade länder under 
1920-talet.183  

Efter börskraschen 1929 vände världsekonomin starkt nedåt, i Sverige 
framförallt 1931–32, och arbetslösheten steg kraftigt. Från 1933 skedde viss-
erligen en viss återhämtning, men resten av 1930-talet präglades av en allmänt 
svag ekonomi. I internationell jämförelse stod dock den svenska ekonomin 
stark med relativt hög tillväxt under 1930- och 1940-talen – vilket dock delvis 
kan förklaras med att Sverige stod utanför andra världskriget.184 Samtidigt blev 
förhållandena mer stabila inom politiken genom den socialdemokratiska 
valsegern 1932 och krisuppgörelsen med Bondeförbundet 1933. Med Saltsjö-
badsavtalet 1938 mellan LO och SAF infördes en centraliserad partsmodell på 
arbetsmarknaden där konflikter skulle lösas varje år genom branschöverskrid-
ande nationella avtal, vilket inte hindrade att konflikter fortsatte att finnas på 
arbetsmarknaden. Staten och kommunerna intervenerade också mer i ekono-
min än tidigare, genom exempelvis en aktiv bostadspolitik och ökat offentligt 
ägande. Den offentliga sektorn kom snart att utgöra en betydande del av den 
totala samhällsekonomin.185 

Kort efter andra världskrigets slut inleddes i västvärlden och i än högre grad 
i Sverige en snabb tillväxt, särskilt under de så kallade rekordåren under 1950- 
och 1960-talen. Industrin såg en än mer fullständig mekanisering och be-
gynnande automatisering av produktion och transporter. Konsumtionen ökade 
ytterligare genom den utbyggda välfärdsstaten och den förbättrade levnads-
standarden. Sociala reformer och en social grundtrygghet infördes, och 
inkomstskillnaderna minskade.186 Min undersökningsperiods slutfas runt 1960 
utgjorde dock tröskeln till ytterligare strukturrationaliseringar, där inflytt-
ningen till städerna från landsbygden ökade hastigt samtidigt som det småskal-
iga jordbruket minskade kraftigt. Transport, industri och offentlig sektor var 
de områden där tillväxten var som starkast, medan jordbruk och skogsbruk 
omvandlades kraftigt genom rationalisering och färre yrkesverksamma. Inom 
de senare sektorerna slutfördes motoriseringen genom att traktorer, motor-
sågar och skogsmaskiner ersatte hästar och muskelkraft. Inom anläggnings-, 
skogs- och gruvindustrin hade den tekniska rationaliseringen gått långsamt, 
men mekaniseringen efter andra världskriget tvangs till stor del fram av 
arbetsbrist.187 
                                                        
182 Larsson L. 1989; Cashmore 1990; Rowe 1995 s. 115; Blomberg 2006; Cashmore 2006. 
183 Magnusson 2002 s. 363–380; Åmark 1986 s. 114–133. 
184 Magnusson 2002 s. 363–380; Schön 2007 s. 333. 
185 Åmark 1986 s. 148–149; Magnusson 2002 s. 445–455; Schön 2007 s. 345–348; Persson B. 
2015 s. 524. 
186 Magnusson 2002 s. 409–417 och 432–433; Schön 2007 s. 385. 
187 Persson B. 1979; Magnusson 2002 s. 363–380; Schön 2007 s. 336; Persson B. 2015 s. 489–
492 och 524. 
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Efter denna kortare allmänhistoriska bakgrund är det nu tid att rikta blicken 
mot de specifika idrotter som jag undersöker. Varför utvecklades boxning och 
tyngdlyftning till sporter med särskild förankring i kroppsarbetande skikt? 

Idrotterna boxning och tyngdlyftning – en bakgrund 
Sporten boxning har en lång, nästan uråldrig, historisk tradition och har länge 
fungerat som en form av försörjningsmedel. Under antiken var boxning en 
viktig del av idrottsutövandet och den militära träningen. Den moderna 
boxningens bakgrund har diskuterats, men de flesta forskare är överens om att 
sportens rötter står att finna i en folklig gatu- och vadslagningskultur som går 
att belägga redan under medeltiden.188 Med tiden uppstod en aristokratisk form 
av boxning som bedrevs som motion och självförsvarsövning, medan samma 
aristokrati inte bedrev någon professionell boxning. Aristokratin drog sig dock 
inte för att bevittna, sponsra eller satsa pengar på den del av sporten som 
utövades av lägre samhällsskikt. In på 1800-talet kom dessutom boxningen att 
spela en viktig roll som träningsform vid engelska privatskolor, med målet att 
fostra goda försvarare av det brittiska imperiet. I praktiken var dock skillnaden 
mellan den arbetardominerade professionella boxningen och den amatör-
mässiga aristokratiska gentlemannaboxningen stor. Det var också i den senare 
formen den först kom att presenteras inför en svensk publik.189 Idrotten som 
sådan kom dock snart att omfamnas av framförallt arbetarklassen.190 

Redan under 1910-talet blev den då i Sverige unga boxningssporten en 
politisk tvistefråga. Det beslöts 1919 att sporten skulle beläggas med nöjes-
skatt, vilket innebar att den inte jämställdes med andra idrotter utan med just 
nöjesföreställningar av olika slag. Mats Hellspong menar att riksdagsbeslutet 
var ett uttryck för en då vanlig inställning till boxningen inom samhällseliten, 
inklusive delar av arbetarrörelsen. Det var därför inte särskilt överraskande att 
det samma år bildade Svenska Boxningsförbundet inte fick bli medlem i 
Riksidrottsförbundet. Det blev det först tjugo år senare, 1939, och då enbart 

                                                        
188 Se exempelvis Boddy 2008.  
189 Se exempelvis Gorn 1986; De Garis 2000 s. 96; McDevitt 2004; Boddy 2008 kap. 3; 
Hellspong 1982 s. 67; Rådlund 1996 s. 74–78. Enligt Loïc Wacquant är skillnaden mellan 
professionell boxning och amatörboxning så stor att de båda i princip borde betraktas som skilda 
sporter: Wacquant 2004. 
190 Kath Woodward framhåller att boxningseliten historiskt men även i nutid i de flesta fall 
kommer från arbetarklassen, Woodward 2007a s. 108. Se vidare Sugden 1996, t.ex. s. 92. 
Wacquant 2004 anför två sociologiska exempel på hur klass och etnicitet samverkar i att 
bestämma boxarens sociala position i det sena 1900-talet. Se även Gorn 1986 och Sammons 
1988, för historisk diskussion på temat. Sociologen Alan M. Klein skriver om ett liknande 
förhållande där kraftsporter, gymkultur och bodybuilding fram till 1980-talet främst attraherat 
arbetarklassen till att bli en mer heterogen publik: Klein 1993 s. 186–187. 
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som ett amatörförbund.191 Boxningssportens förespråkare hamnade i en 
försvarsställning, och motiverade sporten med att det var bättre att ynglingar 
boxades istället för att slåss på gatan. Samtidigt menade de att slagsmålet var 
en naturlig del av unga mäns manlighetsfostran.192 Debatten förekom även i 
andra sammanhang, som Peter Dahlén visat, exempelvis i samband med att 
radion sände boxningsmatcher.193 

Professionell boxning fortsatte att vara en tvistefråga under de följande 
decennierna och 1970 kom till slut professionell boxning att totalförbjudas i 
hela Sverige. I praktiken hade möjligheten att bedriva professionell boxning 
redan tidigare varit kraftigt kringskuren på olika sätt. Arrangörer av boxnings-
matcher inför publik var från 1920-talet och framåt tvungna att ansöka om 
särskilt tillstånd hos polisen. Viljan att tillåta offentlig boxning verkar ha 
skiftat mellan olika delar i Sverige. I Stockholm var exempelvis professionell 
boxning inför allmän publik förbjuden sedan 1921, efter att dess polismyndig-
het tillåtit en gala där fransmannen Georges Carpentier skulle boxas.194 
Carpentier hade inbjudits av idrottsledaren Clarence von Rosen, som hade ett 
gott öga till sporten, vilket exemplifierar hur det även i samhällets elit fanns 
personer som ville bereda dess väg.195 Det utbröt emellertid tumult i samband 
med att stjärnan hyllades vid sin ankomst, vilket medförde att hela idrottsrör-
elsen fördömdes, och Riksidrottsförbundet tvingades in i en försvarsposition 
gentemot statsmakten. Riksidrottsförbundet ansåg sig inte ha något med 
boxningssporten att göra, och hävdade att idrottsrörelsen som helhet inte 
kunde rå för att det fanns vissa ”oarter” däri. Parallellt med att massorna 
alltmer flockades kring idrotten ökade samtidigt kritiken mot den som helhet. 

                                                        
191 Hellspong 1982 s. 19. Hellspong lyfter fram att det inte gick att urskilja någon direkt parti-
politisk skillnad i synen på boxning, med kommunisterna som enda undantag; de var inte direkt 
positiva till sporten som sådan, men menade att boxningen borde stödjas med hänvisning till 
att den utövades av arbetarklassen. Se även Norberg 2004 för en diskussion om synen på hante-
randet av pengar inom idrottens sfär och kritiken mot spel och tips. 
192 Se även Svensk boxnings kritik av Svenska Morgonbladets påståenden om att boxning på 
skolgården inverkade förråande och kriminaliserande på ynglingar med den retoriska frågan: 
”Låt mig bara fråga vad det skulle bli för män av pojkar som aldrig slåss och bråka på pojkars 
naturliga sätt?” Svensk boxning nr 17 1922 s. 2. Boxningen kunde verka uppfostrande, menades 
också i olika sammanhang: Lindhé 1914 s. 7–8; All boxning nr 9 1926 s. 14. 
193 Dahlén 1999 s. 103–111 och 304–310. 
194 I boxningstidningarna finns flera exempel på kritik mot myndigheters ”stockkonservativa 
och löjligt envisa hållning”: Svensk boxning nr 3 1921 s. 4; nr 1 1921 s. 12. Under 1910- och 
1920-talen var det även förbjudet med offentlig professionell brottning i Stockholm, vilket 
Starke Arvid enligt egen utsago delvis lyckades häva 1905 i en match mot den danske världs-
mästaren Beck-Olsen. Matchen fick dock pågå i max 20 minuter och segerresultatet fick inte 
anges vid dess slut. Atletikuppvisningarna i Stockholm på exempelvis Novilla och Mosebacke 
ska ofta ha varit förenade med fest och alkoholkonsumtion liksom en relativt stökig publik. 
Andersson A. 1924 s. 64 och 107–112. 
195 Hellspong 1982 s. 67. Se även Dahlén 2016 kap. 3, om Bertil Uggla som boxningsförsvarare. 
En namnlista initierad av Victor Balck till boxningens gagn publicerades i All boxning nr 7 
1923 s. 11, med en rad prominenta underskrivare såsom bankdirektör Knut Wallenberg. 
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I riksdagen ifrågasattes statsunderstöden till idrottsrörelsen, vilket ledde till 
den första större statliga utredningen rörande idrotten, vars betänkande publi-
cerades 1922.196 

Däremot tilläts boxningstävlingar inom slutna sällskap, vilket utnyttjades 
för att kringgå det lokala förbudet i Stockholm mot offentliga tävlingar. 1923 
bildades föreningen Allmänna boxningssällskapet (ABS) efter initiativ av 
promotorn och managern Hjalmar Palmqvist (”Hjalle Palton”), där medlem-
skap kunde lösas i entrén inför en match i direkt anslutning till biljettköp. På 
flera håll i landet uppstod liknande föreningar. Under 1920-talets glansdagar 
kunde en vanlig boxningsgala på Cirkus i Stockholm dra uppemot två tusen 
åskådare, och större galor med utländska dragplåster kunde locka mellan tre 
och fem tusen åskådare.197 I USA blomstrade sporten än mer, och under 1920-
talet hade boxningen en enorm kommersiell framgång med stora publik-
mängder. Vid denna tid utvecklades också sportens reklam- och affärsmässiga 
sidor, varigenom länkarna mellan medier och boxning stärktes.198 

Professionalism var alltså inte legitim inom idrotten under 1900-talets 
första decennier i enlighet med rådande amatörideal, varken i Sverige eller i 
andra länder i västvärlden. Kortfattat innebar amatöridealet att idrottare eller 
ledare inte fick tjäna pengar på sin idrott genom att exempelvis ta betalt för 
medverkan vid tävlingar eller sälja sina priser. Det kunde även handla om att 
stänga ute vissa yrkesgrupper som ansågs kunna dra fysisk fördel av sin yrkes-
tillhörighet. Historikern Karin Wikberg framhåller att detta utestängande till 
stor del handlade om klass och vissa privilegierade gruppers önskan att idrotta 
i avskildhet. Att gentlemän skulle tävla i rodd tillsammans med färjkarlar sågs 
exempelvis i England som ett oönskat uppluckrande av ståndsgränserna. Ock-
så andra yrkesgrupper som militärer och gymnastiklärare kunde anses särskilt 
gynnade. I Sverige blev dock inte utestängningen så drastisk; det handlade 
endast om yrken som direkt tangerade idrotten i fråga, exempelvis verksamma 
i sjönäringar vad beträffar roddsporten.199 

Amatöridealet inbegrep dock inte bara regler kring pengar och yrkeskate-
gorier, utan handlade även om hur en idrottsman skulle uppträda och bete sig. 
Det amatörideal som anammades av den svenska idrottsrörelsens ledning var 
till stor del hämtat från det engelska gentlemannaidealet. För en idrottande 
gentleman gällde det att visa uthållighet, mod, ärlighet, stoiskhet, fair play och 
att inte brusa upp, vare sig vid vinst eller vid förlust. Idealet emanerade från 

                                                        
196 SOU 1922:8. Enkelt uttryckt handlade kritiken om en krock mellan nya och gamla värder-
ingar. Vattendelaren gick mellan dem som försvarade idrottens äldre borgerliga värden, där 
idrotten skulle bedrivas som rekreation på amatörnivå med uppfostrande syfte, och dem som 
omhuldade den ökade fixeringen vid rekord, resultat och stjärndyrkan. Hellspong 1982 s. 20; 
Norberg 2004 s. 64–104. Se Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund 1903–
1928 (1928) s. 77 och 112–113, om hur Riksidrottsförbundet beskrev boxningen som en ”oart”. 
197 Franzén C. 2004 s. 22–85. 
198 Hellspong 1982 s. 20–25; Sammons 1988 s. 67. 
199 Wikberg 2005 s. 35, 52, 100–108 och 109–112. 
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en överklass- och övre medelklasslivsstil där fritiden ägnades åt aktiviteter 
som jakt, hästkapplöpning och cricket. Amatörregeln var stark i Sverige under 
1920-talet och fortsatte att vara så fram till 1940-talets stora så kallade ama-
törräfst, då bland annat Gunder Hägg dömdes till livstidsavstängning efter att 
ha tagit betalt för att springa lopp. Sedan liberaliserades den och avskaffades 
helt 1967.200 

Amatöridealet kritiserades dock i kraftsportsmiljöerna, exempelvis i 1920-
talets boxningstidskrifter. Reglerna ansågs föråldrade och härstamma från en 
tid då bara överklassen idrottade, och ”för dem kunna amatörbestämmelserna 
finna tillämpning då de ju i allmänhet äro ekonomiskt situerade”. Idealen 
passade inte i en modern tid då idrottarna kom från alla samhällsklasser. Det 
ansågs dessutom orättvist då en människa av ”medelstandard” eller från 
”arbetarklassen” inte hade råd att göra utlandsresor eller lägga alltför mycket 
tid på träning utan att tänka på arbetsinkomsten. Därtill påpekades att många 
idrottare redan tog pengar under bordet och egentligen var ”professionella 
amatörer”.201 

Efter 1930 skärptes förbuden mot proffsboxning i Sverige, och den tidigare 
oerhörda ökningen i popularitet vändes och dalade, för att sedan öka igen 
under 1940-talet. Förmodligen berodde det till stor del på att den svenske 
tungviktsstjärnan Harry Persson försvunnit från toppen, men nedgången var 
också en internationell trend, exempelvis påverkad av att den i USA karisma-
tiske tungviktaren Jack Dempsey förlorat mästartiteln 1927 i kombination 
med 1930-talets ekonomiska depression.202 

Överhuvudtaget var boxning en av mellankrigstidens största underhåll-
ningsidrotter, och bland visningar på svenska biografer var det den absolut 
vanligaste sporten. Överlag kan boxning betraktas som en ”folklig” uppvis-
ningsidrott, med nära band till äldre cirkus- och marknadsnöjen, där olika 
styrkegrenar som tyngdlyftning förekom, men även boxning och brottning. 
Denna typ av cirkus- och varietéuppvisningar var inte bara ett nöje för den 
stora massan, utan även en mer exklusiv publik besökte tillställningarna. Det 
stora intresset för brottning och kraftuppvisningar under 1800-talet och början 
av 1900-talet uttrycktes inte minst genom att det var vanligt med kringresande 
professionella kraftkarlar, som spred kunskap om olika finesser och visade 
upp sin styrka vid marknader och gärna utmanade publiken. Även lokala 

                                                        
200 Wikberg 2005 s. 48–93, 177–180, 234–238 och 256–257. Enligt Wikberg baserades 
amatöridealet på en borgerlig ideologi där pengar var något som hörde till arbetslivet, medan 
fritiden – där idrotten utövades – skulle präglas av rekreation och inte sammanblandas med 
ekonomisk vinning. 
201 All boxning nr 8 1929 s. 6. Även i Atletik ironiserades det under 1920-talet över OS och 
amatörreglerna, t.ex. Atletik nr 2 1926 s. 7. Se även Ljunggren 1997 för en liknande diskussion 
runt Nordiska spelen.  
202 Hellspong 1982 s. 20–25 och 80–101; Sugden 1996 s. 35–36. 
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personer kunde utmana andra i bygden vid marknader och auktioner mot en 
summa pengar.203 

Ett av de stora internationella namnen inom denna form av cirkusuppvis-
ning var tysken Eugen Sandow, som har kallats den förste moderne body-
buildern. Hans program gick bland annat ut på att visa upp sin styrka och sitt 
muskelspel, men det ingick också ett affärsmässigt grepp – att sälja olika trän-
ingsprodukter såsom Sandows fjäderhantlar.204 Enligt historikern Richard Holt 
är sådana sidor av idrotten relativt outforskade och själva den kommersiella 
försäljningen av idrottsredskap kan antagligen ha spelat en viktig roll i hur 
olika idrottsgrenar utvecklades.205 Bode Janzon menar att möjligheten för unga 
arbetare att tjäna pengar som professionella atleter och brottare, gjorde att 
tävlingsverksamheten vann mark. Idrotten blev ett sätt eller en förhoppning 
om att trygga sin inkomst.206 

Att tävla i styrkeprestationer har en minst lika lång historisk tradition som 
boxning. Tyngdlyftning fick fäste som uppvisningsidrott under 1800-talets 
slut i Sverige, vilket sammanföll med en allmän internationell vurm för ”starka 
män” och deras kroppar, omfamnad även av högre sociala skikt.207 Olika 
former av brottning och styrkelekar har en lång förankring i det förindustriella 
Norden, till skillnad från boxning. Brottning kunde bedrivas på ett liknande 
sätt som idag, men vanligare var att den utövades stående, exempelvis i grenar 
som bältesspänn, kragtag och byxtag. Vid marknader och auktioner, festlig-
heter eller vid drängstugor, kunde det förekomma verbala utmaningar och 
brottningskamp mellan kombattanter. Det var dessutom brukligt att visa sina 
kroppskrafter på så kallade lyftstenar – en sed som var gammal och spridd 
över hela Europa. Enligt Hellspong var det folkliga intresset för viktlyftning 
stort under 1800-talet. Dock var det först under 1890-talet som tyngdlyft-
ning/viktlyftning blev en organiserad idrott i mer modern form. Hellspong tror 
att detta kan förklaras med det faktum ”att atletiken inte primärt intresserade 
den medel- och överklass, som hade initiativet i utvecklandet av den moderna 
idrotten i Sverige”. Intressant att notera är att de stora genombrottsåren för 
                                                        
203 Hellspong 1982 s. 69–71; Hellspong 2000 s. 28–30; Rådlund 1996; Zethrin 2005 s. 119–
128; se även Ljungström 1935 s. 23 och 70; All boxning nr 65 1929 s. 5. 
204 I en artikel i Atletik från 1956 hyllades Sandow av Calle Sven, både för hans atletiska kropp 
och styrka men även för hans affärssinne. Calle Sven framhöll det positiva med att slå mynt av 
sin styrka. Atletik nr 2 1956 s. 7 och 12. 
205 Se Fair 1987. Richard Holt pekar på att flera cykelfabriker tidigt hade avlönade cyklister 
som gjorde reklam för deras produkter. Enligt Holt spelade detta antagligen stor roll för 
idrottens utveckling som sådan, och detta kan ses som överförbart till tyngdlyftningen och 
styrketräningen, Holt 2006. Se även den diskussion som Zethrin 2015 för rörande idrottens 
kommersiella status i Sverige under 1920-talet. Under 1950-talet övergick flera tyngdlyftare 
efter avslutad karriär till att börja tjäna pengar på ”catch-as-catch-can”-brottning, vilket kan 
beskrivas som en tidig form av wrestling med ursprung i cirkus- och varietéföreställningar, se 
Atletik nr 9 1955 s. 5. 
206 Janzon 1978 s. 192–193.  
207 Green 1986; Klein 1993 s. 34–35; Baron 2006 s. 149–157.  
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atletikuppvisningar i Stockholm under 1890-talet också sammanföll med 
atletikens organisering i föreningar och som en mer modern idrott.208 

Enligt Yttergren hade den föreningsledda tyngdlyftningen inledningsvis 
fortsatt inom den uppvisningstradition som de starka männen introducerat i 
huvudstaden. Den hade dock få likheter med senare tids tyngdlyftning. Den 
nöjesbetonade atletiken kom emellertid enligt Yttergren att klinga av under 
1900-talet och istället bli modernt tävlingsorienterad med standardiserade 
viktenheter och ren lyftning av stång.209 Dessa uppvisningar hade vissa drag 
gemensamma med den moderna tävlingsidrotten, till exempel strävan efter 
ständigt förbättrade prestationer, den publika närvaron och antagligen det 
ökade intresset för extrema fysiska prestationer. Trots detta kom inte 
uppvisningarna att i någon högre grad påverka framväxten av den moderna 
föreningsorganiserade idrotten, utan bör snarare betraktas som en isolerad 
företeelse, menar Yttergren.210 Sett till idrottens mer publika och kommersiella 
yttringar kan påverkansgraden dock diskuteras enligt historikern Nils-Olof 
Zethrin.211 Flera av 1920- och 1930-talens tyngdlyftare hade dessutom kommit 
i kontakt med sporten genom varietéuppvisningar och på så sätt hade intresset 
hos dem väckts för att ta sig till någon av de lokaler där tyngdlyftningsträning 
bedrevs. Framträdande atleter som Calle Sven och Starke Arvid var engage-
rade inom både uppvisningsidrotten och den föreningsledda tyngdlyftningen, 
där de båda senare kom att fungera som instruktörer. Calle Sven hade dess-
utom deltagit i de extra olympiska spelen i Athen 1906, vilket understryker de 
något flytande gränserna mellan professionalism och amatörism. 

Cirkusuppvisningar och styrkeuppvisningar var vid denna tid inte bara 
kringresande utan i större städer fanns även fasta cirkus- och varietélokaler. I 
sådana lokaler kunde driftiga atleter (liksom boxare) få uppträda, men även 
mer regelrätta tävlingar förekom. Exempel på sådana lokaler i Stockholm var 
Lilla Hasselbacken, varietéteatern Alhambra (där kraftkarlarna Starke Arvid 
och Erik Rylander hade sina första atletengagemang), Mosebacke, tribunen i 
Berns salonger och, sist men inte minst, Cirkus. Det fanns en hel del pengar 
att hämta inom cirkus- och nöjesbranschen, eftersom den var så populär. På 
dessa scener kunde både tävlingar och rena uppvisningar i atletik förekomma, 
likaså brottning och boxning.212 Flera av 1920- och 1930-talens kraftidrottare 
hade lockats till sporten efter att ha sett sådana uppvisningar i sin ungdom.213 
På grund av att atletiken var alldeles för uppvisningsbetonad, kom inte 

                                                        
208 Hellspong 2000 s. 13–28, 43–45 och 61–63 (citat s. 63).  
209 Yttergren 1996 s. 196. 
210 Yttergren 1996 s. 44–48.  
211 Zethrin 2015 s. 22.  
212 Ljungström 1935 s. 23, 50, 67–68, 70 och kap. V; Andersson A. 1924 s. 40; Svensson C. 
1957 s. 32, 37 och 47.  
213 Se t.ex. ”Rulle” Lindgren i Atletik nr 1 1939 s. 7; se även Algot ”Agge” Nybom i Atletik nr 
7 1935 s. 5; Andersson A. 1924 s. 26. För exempel på boxning se Svensk boxning nr 1 1921 s. 
6. 
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tyngdlyftningen med på OS-programmet i Stockholm 1912. Riksidrotts-
förbundet menade att lyftningen inte var en idrott utan hänförde den till 
marknads- och varieténöjen.214 

Kraftsporterna hade med andra ord en ifrågasatt position inom idrottsrör-
elsen, genom deras kopplingar till en mer renodlad underhållningssfär och en 
större öppenhet för professionell verksamhet inom idrotterna i fråga, på tvärs 
mot tidens amatörideal. Som vi nu ska se, fanns också inom kraftsporterna ett 
utbrett bejakande av dessa som en möjlig inkomstkälla. 

Kraftsportens yrkesmän 
Inom de kraftsporter jag undersökt, främst utövade av kroppsarbetande 
grupper, fanns överlag en positiv inställning till att bedriva idrottsverksam-
heten som ett yrke. Detta kunde inbegripa såväl uppvisnings- och nöjes-
verksamhet som ren tävlingsverksamhet, där idrottsutövandet i sig var en 
inkomstform. I det följande kommer jag att diskutera detta och visa hur yrkes-
anknytningen tog sig uttryck i källmaterialets berättelser om förhållandena 
under tidigt 1900-tal. Dessutom kommer jag att diskutera den betydelse det 
också hade på hur kraftidrotten och kraftidrottarna kom att betraktas i ett 
längre perspektiv, även när möjligheten, åtminstone för atleternas del, att 
bedriva den i yrkesform hade försvunnit. Kraftsporten som yrke ska här inte 
förstås som ett fast arbete eller säker inkomstkälla, utan i likhet med 
förhållandena inom många arbetaryrken och småborgerliga verksamheter var 
arbetena och inkomsterna tillfälliga. Även om endast ett fåtal kraftidrottare i 
Sverige gavs denna möjlighet fick den ändå en stor betydelse för hur synen på 
sporterna utvecklades. Kraftidrotternas koppling till kroppsarbetande grupper 
fick också betydelse för hur idrotterna skildrades, hur kraftidrottarnas kroppar 
beskrevs liksom vilken status och vilket värde som kom att förknippas med 
idrotterna och idrottarna. Detta kommer att diskuteras kapitlet igenom. 
Yrkesprägeln visar också på den konflikt amatöridealet gav upphov till inom 
idrottsrörelsen, där kroppsarbetaridrotterna hade en relativt låg status.  

Kraftsporterna var lämpade som uppvisningsidrotter och denna aspekt av 
sporterna var livskraftig långt in på 1900-talet, vilket ofta framkommer i de 
självbiografier som jag har studerat, framförallt i dem av Starke Arvid och 
Calle Sven. Där finns flera exempel på att rena styrkeprov och teatrala 
aspekter ofta gick hand i hand, såsom när Starke Arvid fick öva ordentligt på 
hur han skulle träda in på scen. Det var även vanligt att de som varietéartister 
fick växla mellan de olika sporterna brottning, boxning och atletik, och syssla 
med sådant som att lyfta folk ur publiken, dragkamp med hästar, tandlyft, dra 
sönder kättingar, eller räta ut hästskor med handkraft. Kraftkarlen utmanade 
gärna någon ur publiken att göra om bedriften. Det var emellertid inte bara för 
                                                        
214 Atletik nr 7 1935 s. 5. 
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att se mer renodlade varietéer som publiken betalade inträde kring sekelskiftet 
1900, utan även för att se Starke Arvid erövra världsrekordet i press genom 
att pressa 152 ½ kilo, varefter han fick det praktfulla mästerskapsbältet runt 
magen.215 

Det var brukligt att atleter reste runt i landsorten och gjorde sina uppvis-
ningar.216 Atleterna reste ofta också utomlands, exempelvis till USA som tyck-
tes ha en särskild lockelse för flera atleter och boxare i likhet med en stor del 
av den svenska befolkningen. Bland dem som sökte lyckan där fanns exempel-
vis atleterna och kraftkarlarna Starke Arvid, Calle Sven, Siljansnäs-Anders 
och August Johansson, liksom boxarna Harry Persson, Johnny Widd och 
givetvis Ingemar Johansson.217 Fortfarande vid slutet av 1950-talet var kring-
resande uppvisningar ett sätt för proffsboxare att tjäna sitt uppehälle. Ingemar 
Johansson reste bland annat runt med ett uppvisningsprogram tillsammans 
med Olle Tandberg, men även med en ambulerande cirkus.218 

 

 

Ingemar Johansson pryder 
omslaget till Rekord nr 13 
1956. 

 
                                                        
215 Andersson A. 1924 s. 48–50; Svensson C. 1957 s. 49–50 och 92. 
216 Andersson A. 1924 s. 68.  
217 Svensson C. 1957 s. 38–48, 77 och 89. För en diskussion om USA:s kulturella lockelse på 
svenskar se Alm 2002. 
218 Johansson I. 1959 s. 81. 
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För boxare framstod också boxningen i mer renodlad idrottslig form som en 
försörjningskälla. Ett exempel är att Johansson såg proffsboxningen som ett 
yrke; han kallade inte proffsboxningen för just ”proffsboxning” utan ”yrkes-
boxning”, och dess utövare betecknade han som yrkesmän.219 De pengar han 
kunde få för en match beskrivs också som en drivkraft – inte bara äran eller 
matchvinsten i sig.220 I Loïc Wacquants studie av boxningskulturen i ett sen-
tida Chicago-gym lyfter han fram att boxarna ofta såg sitt eget utförande som 
arbete och sina kroppar som verktyg. Detta visar på en historisk kontinuitet 
inom boxningsidrotten.221 Kath Woodward har visat på samma historiska kon-
tinuitet rörande boxning som yrke och yrkesutövande i en intervjustudie. Hon 
visar att boxningssporten till stor del utgör ett sätt att försörja sig själv, vinna 
tillit samt känna sig nyttig inför sig själv, då de fysiska tillgångarna, eller det 
kroppsliga kapitalet om en så vill, kommer till användning.222 

Kraftsporterna atletik/tyngdlyftning och boxning förekom under tidigt 
1900-tal i en gråzon som spände över tre olika fält: underhållning, amatör-
idrott och professionell idrott. Det fanns en glidande skala mellan å ena sidan 
ren underhållning, som förekom på exempelvis varietéer och cirkusar, och å 
andra sidan idrott eller sport, där tävling och resultat stod i fokus. Medan det 
var naturligt att få betalt för sitt utövande när atletiken och boxningen idkades 
för rent underhållningssyfte, så fanns en spänning mellan amatörism och pro-
fessionalism på idrottssidan. 

Såväl inom boxning, brottning som tyngdlyftning fanns en positiv inställ-
ning till idrottsutövande som ett yrke, vilket skilde sig från förhållandena i 
stora delar av övriga idrottsrörelsen. Däri – inte minst i Sverige – har amatör-
ismen länge dominerat, både som ideal och i praktiken. Det har bara varit en 
liten minoritet av utövarna som kunnat få sin utkomst genom sitt idrottande. 
Inom boxning och tyngdlyftning fanns dock en viss möjlighet att tjäna pengar 
genom utövande under min undersökningsperiod. Det gällde särskilt box-
ningssporten, medan det beträffade tyngdlyftningen främst gällde under 1900-
talets första decennier. Dessa idrotter bör därför inte endast betraktas som 
rekreation eller fritidssysselsättning, utan de kunde i vissa fall fungera som ett 
arbete. 

                                                        
219 Johansson I. 1959 s. 80. Både boxningstidningar och intervjuade proffsboxare som Rocky 
Marciano kom att beskriva boxningen som yrke och ett av de hårdaste sådana dessutom: 
Rekord-magasinet nr 46 1953 s. 11; se även Svensk boxning nr 1 1921 s. 4; All boxning nr 8 
1923 s. 3; Rekord nr 23 1959 s. 10. Ett undantag var Tom McNeeley som förklarade att han 
aldrig valt boxningen för pengarna eller blivit tvingad därtill av arbetsmässiga skäl, utan för att 
han inte kunde leva utan boxningen: Rekord nr 28 1960 s. 26. Se även Rekord-magasinet nr 12 
1953 s. 16. 
220 Johansson I. 1959 s. 155 och 186.  
221 Ofta har dock boxningssporten förknippats med artisteri, menar Wacquant. Han vill dock 
istället betona att boxning mera liknar ett kvalificerat hantverk i en verkstad: Wacquant 2004 s. 
66. Jfr även språkbruket i ett modernt boxningsgym: De Garis 2000. 
222 Se intervjun med Brian i Woodward 2004 s. 10. 



�
 

�
�

För 1920-talets stora svenska boxningsstjärna Harry Persson var boxningen 
ett sätt att få en arbetsförtjänst. Han berättar i sin självbiografi 10 år i ringen 
att han i likhet med Johansson reste på uppvisningsturnéer runt om i landet.223 
Han arbetade som stensättare och expresskarl, även som klockringare i Gustav 
Vasa församling i Stockholm, innan han började tjäna pengar på boxningen. 
Långa tider fick Persson enligt egen utsago gå utan arbete och förtjänsten var 
dålig. Efter en handskada och problem med att utföra arbetet som stensättare, 
bestämde sig Persson att om han skulle fortsätta boxas, skulle det vara för att 
han fick betalt.224 

 

 
Harry Persson i träning inför revanschmatchen mot Bud Gorman 1927, mot 
vilken Persson förlorat i New York året före. Källa: Persson H. 1933 s. 51 

 
Calle Sven tjänade från sekelskiftet 1900 och fram till 1920-talet för det mesta 
sitt uppehälle som kraftkarl, men även boxning och brottning för pengar stod 
på programmet under 1910-talet. Han började försörja sig som kraftkarl i 
ungdomen efter att hans försök att säkra sig en framtid på arbetsmarknaden 
hade misslyckats. Hans trotsiga sinnelag gjorde det svårt för honom att stanna 
på en plats en längre tid. Han hade svårt att finna sig i chefernas orättvisa 

                                                        
223 Persson H. 1933 s. 54.  
224 Persson H. 1933 s. 20–30.  
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behandling eller deras drift med lärlingar och springpojkar, vilket ofta ledde 
till att han försvarade sig mot sina angripare med ”handkraft”.225 

Fortfarande var det inte helt rumsrent att ha varit professionell tyngdlyftare, 
vilket framkom när Starke Arvid i Atletik 1939 bidrog med ”glimtar” ur sitt 
”liv som kraftsportman”. I artikelserien förklarade Starke Arvid att han var 
arbetslös, något som inte var särskilt angenämt och därför valde han att ge sig 
in på professionalismens bana och börja med styrkeuppvisningar. Steget till 
att börja förtjäna sitt uppehälle på all den träning han hade lagt ner var 
emellertid inte långt. Beslutet var något han urskuldade, men uppenbarligen 
skämdes han ändå inte för det. Genom åren berättade han nämligen flera 
anekdoter för tidningen från tiden som professionell.226 

 

  
Calle Sven som 30-åring, ”en 
imponerande gladiator”. Källa: 
Svensson C. 1957 s. 90 

Starke Arvid, iklädd sina medaljer och 
sitt mästerskapsbälte. Källa: Atletik nr 4 
1939 s. 8 

 
Harry Persson framhöll å sin sida det faktum att han under vintern, efter att 
bara ha utkämpat elva amatörmatcher, hade svårt att få arbete, och hans mat- 
och klädhållning blev lidande. Till skillnad från Starke Arvid var detta inget 

                                                        
225 Svensson C. 1957 s. 38–39.  
226 Atletik nr 2 1939 s. 7. Se även Andersson A. 1924 s. 39–40. 
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Persson kände att han behövde ursäkta, men likväl förklara, eftersom han 
uppenbarligen mött kritik som professionell. Persson menade att han var trött 
på att boxa in pengar åt andra, och för att visa på hur solkig också amatör-
boxningen kunde vara, berättade han om hur en ”amatörboxningspamp” 
erbjudit honom betydligt mer pengar för sin första uppvisningsmatch om han 
väntade med proffsövergången tills efter det att pampens klubb haft sina 
tävlingar. Det hade varit frestande, eftersom pampen kommit fram med en 
välfylld plånbok med hundrakronorssedlar medan Persson själv stod och stötte 
sten på Skeppsbron.227 Pampens pengar ställdes som en kontrast till Perssons 
eget tunga stensättararbete, som inte på långa vägar gav samma förtjänst som 
de sedlar som pampen hade i plånboken. 

Som vi sett befann sig såväl boxningen som den tidiga tyngdlyftningen i 
amatörismens utkanter och var i viss mån frizoner för en mer ”folklig” idrotts-
kultur. Som sådana kände de sig även ibland motarbetade av Riksidrotts-
förbundets ledning. När de tre stora kraftidrotterna brottning, boxning och 
tyngdlyftning, som i viss mån såg sig som en enhet under 1920- och 1930-
talen, ville instifta ett självförsvarsmärke tillsammans godkändes det inte av 
Riksidrottsförbundet.228 Sporterna i fråga hade en nära koppling till yrkesliv 
och kroppsarbete – de var i sig själva ibland till och med yrken att utöva, både 
som tävlingsidrott och som ren underhållning i form av uppvisningar. Flera 
ledande cirkuslyftare hyllades i tidningen Atletik och det framhölls att de 
inspirerat många unga att börja med tyngdlyftning. Detta var ytterligare ett 
uttryck för att inställningen inom kraftsporterna ofta skilde sig från det 
dominerande amatöridealet. Istället kunde det betonas att idrottare borde 
kunna avlönas och att amatörparagrafen i Riksidrottsförbundets stadgar var 
uråldrig och omodern.229 Bilden var dock inte entydig. Det förekom röster som 
fördömde vad de kallade för stjärnidrott och förekomsten av att ha idrotten 
som yrke, vilket beskrevs som en form av urspårning.230 

Inom kraftsporterna florerade sålunda idén att idrotten kunde och borde ses 
som ett yrke, vilket skilde ut dem från den dominerande ståndpunkten inom 
idrottsrörelsen som helhet. Detta hade också tydliga klassmässiga implika-
tioner: om det finns möjlighet att tjäna pengar på sitt idrottsutövande, är det 
personer från lägre klasser som i högre grad kommer att vilja utnyttja den 
möjligheten. Detta kommer jag att återkomma till senare, när jag analyserar 

                                                        
227 Persson H. 1933 s. 26–30.  
228 Atletik nr 12 1934 s. 1. Samtidigt kritiserade Atletik boxningen för blodsutgjutelser; atletik 
var därför en bättre sport: Atletik nr 7 1935 s. 2. 
229 Hogge (med största sannolikhet Holger Winquist, tyngdlyftningsförbundets mångårige 
sekreterare) i Atletik nr 3 1947 s. 7; Leijon 1946 s. 9. Se även Kraftsport nr 8 1960 s. 4, där 
sign. B: Å-g menar att det blir fina idrottare av Sovjets ”statsidrottsmän”, men vill ändå 
framhålla att resultat kräver också entusiasm och stolthet. Den mer uttalade förståelsen för 
proffsidrotten har givetvis också att göra med att den allmänna opinionen under 1940-talet 
alltmer svängt till professionalismens fördel. Wikberg 2005 s. 179–180, 237–238 och 256. 
230 Kraftsport nr 7 1956 s. 2; nr 6 1960 s. 5 och 8. 
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ett mycket vanligt tema i källmaterialet: idrottskarriären som en både idrottslig 
och ekonomisk framgångssaga. De undersökta sporternas utövare kom till 
övervägande del från de kroppsarbetande grupperna, vilket fick konsekvenser 
för hur tidningarna skrev om idrotterna och idrottarna: kopplingen till 
yrkeslivet var överhuvudtaget ett framträdande tema. I den resterande delen 
av kapitlet ska jag visa hur yrkesverksamhet ofta bands samman med 
kraftidrotter på andra sätt än de nyss nämnda. Yrke eller professionalism 
kontra amatörskap har i många fall fungerat som en ordnande tematik för 
texten. Denna tematik var nära sammankopplad med klassföreställningar och 
dess anknytning till kroppsarbete och kraftidrott. 

Kroppsarbete och kraftsport 
Kraftsporterna kunde sålunda ses som ett yrke såväl i Sverige som i andra 
länder, och utgjorde ibland ett sätt för främst kroppsarbetande män att tjäna 
pengar. Även om möjligheterna att göra sig en inkomst genom idrottsutövande 
var kraftigt begränsade i Sverige – endast några få kunde försörja sig på det 
jämfört exempelvis med USA – kom själva möjligheten därtill att påverka hur 
idrotterna diskuterades och gestaltades i källmaterialet.231 Kraftsporterna 
beskrevs som ett kroppsarbete som främst utövades av kroppsarbetande män. 

I det följande ska jag analysera ett annat sätt att koppla samman kraftsporter 
med yrkesliv. Det fanns nämligen ett ofta framhållet samband mellan fysiskt 
ansträngande kroppsarbete överlag och de undersökta kraftsporterna. Detta 
präglade vad som kom att beskrivas som lämplig träning, och vilken (manlig) 
kroppstyp som ansågs passa för idrottsutövarna. Innan jag närmare går in på 
det kommer jag dock att belysa den vanliga tendensen att beskriva hur 
idrottarna blev upptäckta tack vare sitt kroppsarbete, vilket jag avrundar med 
en diskussion kring hur detta var en hörnsten i föreställningarna kring 
sambanden mellan kraftsport, social tillhörighet och yrkeskultur. 

Upptäckt via kroppsarbetet  
I 2000-talets globala idrottsvärld har talangscouten fått en alltmer framträdan-
de roll i upptäckten av de senaste idrottstalangerna. Särskilt i sporter där stora 
pengar finns att tjäna har scoutingverksamheten fått en institutionaliserad och 
världsomspännande form. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal kunde 
                                                        
231 Janzon 1978; Ljunggren 1997. Loïc Wacquant har observerat att boxning är ett arbetar-
klassyrke, inte minst i aktivitetens fysiska natur, utan också i den sociala rekryteringen till sport-
en samt att många professionella för sitt uppehälle är i behov av olika arbetaryrken och påhugg 
utanför sportens domän. Wacquant 1995a s. 502. Gerald Early framhåller även intersektionen 
mellan ras och klass vad gäller boxningen som yrkesutövning i USA: Early 1994. Se även 
Sammons 1988 s. 92; Boddy 2008 s. 121–123. Rörande tyngdlyftning och amatörideal, se Fair 
1987; Fair 1998. 
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fyndet av en framtida talang, som för managern eller cirkusdirektören kunde 
utgöra en kassako, se annorlunda ut. Att kraftsporterna var kopplade till 
kroppsarbete, och gärna fysiskt krävande sådana, illustrerades genom att 
många atleter kring sekelskiftet 1900 och under 1900-talets inledande de-
cennier skulle ha blivit upptäckta eller själva upptäckt att de var starka genom 
kroppsarbetet och på sina arbetsplatser. Informella tävlingar på arbetsplatsen, 
som Hellspong beskrivit, skedde långt innan några nedskrivna regler 
formaliserats. Istället fick publiken övervaka att allt gick rätt till.232 

Särskilt tydligt var detta tema i Starke Arvids och Calle Svens respektive 
självbiografier. De beskrev båda episoder där kraftkarlar upptäckts på sina 
arbetsplatser. Sekelskiftesatleten Oscar Wahlund, som turnerade med styrke-
uppvisningar, ska exempelvis ha blivit upptäckt av den så kallade salongs-
atleten Axel Öfversten. Det hela utspelade sig när Öfversten kommit prome-
nerande längs Strandvägskajen och fått syn på några hamnarbetare och pack-
huskarlar som roat sig med att tävla genom att lyfta pundarvikter. Öfversten 
fick då upp ögonen för den store och starke Wahlund, men märkte att arbetarna 
lyfte med helt felaktig teknik, vilket han också påpekade. Männen svarade 
med att kalla Öfversten ”gubb-jäveln” och att han borde försöka själv, vilken 
han med lätthet gjorde, efter att först ha tagit av sig kavajen. Efter konststycket 
önskade arbetarna istället att ta del av hans råd. Han märkte då också att 
Wahlund besatt fina anlag för atletiken. Episoden verkar ha haft ett tydligt 
symbolvärde eftersom samma berättelse stod att läsa om i både Atletik och 
Rekord-magasinet, med många års mellanrum.233 

Molars-Anders Andersson, mer känd som ”Siljansnäs-Anders”, ska också 
ha upptäckts på en av de byggarbetsplatser i Stockholm som han arbetade på 
runt sekelskiftet 1900. Calle Sven gav sig själv äran för detta fynd när den, 
enligt Calle Sven, bredaxlade grove bjässen åt limpa och bräckkorv med en 
hand samtidigt som han med den andra slog i en åttatumsspik genom en tjock 
planka. Ynglingen väckte Calle Svens intresse och han föreslog därför Siljans-
näs-Anders att prova på atletiken, något som också visade sig bära frukt.234 

Calle Sven berättade även i sin självbiografi om hur ”gubbarna” på Finn-
boda varv, där Starke Arvid arbetat innan han blev yrkesatlet, hade tävlingslyft 
sinsemellan med allt möjligt järnskrot som skräpade på varvsgolvet. Starke 
Arvid skulle efter ett tag ha blivit uppmanad att delta, och blev snart riktigt 
duktig på att pressa kulor till ångpanneventiler och andra liknade saker upp i 

                                                        
232 Hellspong 2000 s. 30. Detta kan jämföras med det engelska gentlemannaidealet; inte bara 
personer ur över- och medelklass skulle ta sitt nederlag med lugn, utan detta var en utbredd 
hederskodex även hos de lägre klasserna. 
233 Andersson A. 1924 s. 29; Svensson C. 1957 s. 68. Jag har inte funnit någon information om 
Öfverstens bakgrund, men han kallades för salongsatleten för att han var stilig och förde sig 
fint. Han ska efter avslutad atletkarriär ha etablerat sig som ”affärsman”. Se även Atletik nr 3 
1939 s. 10–11; Rekord-magasinet nr 2 1947 s. 8. 
234 Svensson C. 1957 s. 85.  
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luften.235 Själv skulle Calle Sven ha fått ett av sina första möten med atletik-
attiraljer i fjortonårsåldern bakom en plåtslagareverkstad, dit han sökt sig efter 
att ha fått blodad tand när han provat en kulstång på gården vid Katarina 
kyrkobacke på Södermalm. En fin herre hade passerat och erbjudit den som 
kunde pressa stången flest gånger en krona i prispeng. Calle Sven gick seg-
rande ur matchen och fick upp intresset för atletiken. Således begav han sig 
till plåtslagarverkstaden där han hört att det skulle finnas flera ”atletgrejor”. 
Bakom verkstaden stod plåtslagarens son, plåtslagargesällerna och en del 
andra grabbar i 20–25-årsåldern, och ”atletade” med vikter och kulstänger. De 
hade sina vanliga arbetskläder, men Calle Sven tycke det såg ”skarpt ut” ändå. 
En plåtslagare frågade om han ville prova en stöt och stången åkte genast upp, 
de andra blev imponerade och fler och fler vikter hängdes på kulstången.236 

På ett liknande sätt talade även tyngdlyftaratleten och smeden Kalle Grahn 
om hur han redan i tjugoårsåldern var stor, stark och vägde runt 100 kg, och 
hade funnits passande för lyftidrotten i spårvägens smedja ”där han stod bland 
grabbarna och lyfta och jonglerade med vagnsaxlar och järnbitar”. Enligt egen 
utsago skulle Grahn ha tyckt om att festa lite väl mycket, något som han med 
tiden erfor inte gick särskilt bra ihop med tävlandet.237 I samma nummer av 
Atletik 1938 förklarade Oscar Björklund att lyftningen skulle ha haft en extra 
stor popularitet vid landsortens stora bruk och järnverk, fram till 1920-talet, 
då fotbollen och den allmänna idrotten (friidrotten) tog över alltmer av 
arbetarnas intresse.238 

Under 1800-talet var det enligt Hellspong vanligt att under pauser i arbetet 
lyfta olika tunga föremål för att befästa sin styrkeposition. Föremålen var ofta 
kopplade till det vardagliga arbetet i någon form, som att lyfta vagnshjul, 
sädessäckar eller släggor.239 Liknande tävlan på arbetsplatser har också långt 
in på 1900-talet påvisats av Barbro Bursell, Ella Johansson och Eva Blomberg 

                                                        
235 Svensson C. 1957 s. 78.  
236 Svensson C. 1957 s. 28–30. I artikeln ”Jättestarka svenskar: Siljansnäs-Anders & Co slog 
världen med häpnad. – Oscar Wahlund alla tiders starkaste atlet” berättade Björn Leroy, 
pseudonym för Henry Eidmark, om hur de två kraftatleterna August Johnson och Oscar 
Wahlund, som under en tid arbetade som kompanjoner i styrkeuppvisningar i USA, skulle ha 
hälsat på vid det stålverk i Chicago där brottaren Hjalmar Lundin då arbetade. Lite på skämt 
hade Johnson och Wahlund börjat jonglera lite med de massiva järn- och stålinventarierna i den 
stora verkstaden. Arbetarna skulle då ha blivit så imponerade att arbetet avstannat för några 
minuter och ”[…] både basar och jobbare ställde sig och gapade på de svenska ’kraft-
vidundren’. Vad detta vill säga i Amerika – ja, det kanske endast förstås av dem, som varit där.” 
Lundin ska då ha blivit framknuffad som en annan stark ”Swede” och han gjorde mycket riktigt 
om flera av de berömda atleternas styrkeprov. Efter besöket började, enligt Leroy, Lundins egen 
bana som atlet och senare berömd brottare. Rekord-magasinet nr 2 1947, citaten s. 9 och 28. I 
exemplet samverkar inte bara styrka och arbete utan även nationalism i att de svenska männen 
lyckas göra arbetare i USA häpna med sina styrkeprov. 
237 Atletik nr 4 1938 s. 3.  
238 Atletik nr 4 1938 s. 9. 
239 Hellspong 2000 s. 60. 
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i samband med anläggnings-, skogs-, flottnings- och gruvarbete. Det var där 
vanligt med inbördes tävlan och konkurrens, liksom att jämföra styrka och 
förmåga. Här fanns likheter med de kraftsporter jag undersöker. Tempot i 
boxningssporten var högt liksom i skogsarbetet. Både gruv- och skogsarbete 
var, som många andra arbetaryrken vid denna tid, fysiskt krävande i likhet 
med kraftsporterna. En tävlan i styrka eller boxning man mot man torde därför 
inte ha tett sig särskilt konstig i dessa miljöer, i riskfyllda arbeten där det gällde 
att både kunna visa styrka och mod.240 Det var även vanligt att utmana var-
andra i styrkeprestationer eller brottning på arbetsraster. Vid marknader och 
andra sammankomster tävlades det exempelvis i dragkamp och armbrytning. 
Dessa kan ses som folkliga styrke- och brottningslekar.241 Det fanns en 
klassaspekt i detta, som jag kommer att återkomma till, eftersom de arbetar-
dominerade miljöerna i hög grad satte stort värde vid ren styrka, till skillnad 
från smidighet och rörlighet i högre sociala skikt. De skilda idealen stämde i 
stort sett överens med två av de typiska kroppsideal som jag identifierade ur 
forskningsläget i kapitel ett: den kroppsarbetande respektive den borgerliga 
idrottskroppen.242 Det kroppsliga värdet i styrkan, liksom betydelsen av den 
för arbetsförtjänsten, satte inte bara sin prägel på inkomsten som sådan, utan 
styrkan var även en faktor i relationerna mellan männen liksom i skildringarna 
av den egna kroppen. Stark och pålitlig skulle kroppen vara, och det var 
dessutom som sådan den skildrades i självbiografierna. 

Från och med första världskriget skedde en rad djupgående förändringar i 
arbetslivet. Färre svenskar ägnade sig åt arbete inom skogs- och jordbruks-
näringarna, och istället anställdes fler inom ett mer specialiserat industri-
arbete. Även för dem som redan tidigare arbetat inom industrin, kom den 
ökade specialiseringen att innebära en rad genomgripande förändringar. En 
ökad produktivitet och en ökad mekanisering ledde till en långtgående arbets-
delning och omfattande organisationsförändringar. Hantverksskickliga indu-
striarbetare övergick till att bli maskinpassare, eftersom enklare arbets-
uppgifter och specialisering breddes ut för att öka produktiviteten. Arbetet 
blev dock mer monotont och styrt. De rena hantlangarna inom industrin 
minskade dessutom i antal då arbetet mekaniserades. Detta gjorde att det rena 
”råslitet” avtog inom många arbeten, men i gengäld kunde arbetet bli mer 
stressigt och förslitningsskadorna ökade på grund av att repetitiva moment 
förstärktes.243 Utanför fabrikerna, i exempelvis skogsbruket och i byggnads-
industrin, var förändringarna långsammare; där fortsatte det omekaniserade 
och fysiskt tunga arbetet att vara vanligt åtminstone fram till 1900-talets 

                                                        
240 Bursell 1984; Blomberg 1995 s. 300–345; Johansson E. 1994 s. 47–50, 60–61 och 152–167; 
Johansson E. 2003 s. 70–79; se även Persson B. 2015, t.ex. s. 491. 
241 Hellspong 2000 s. 29 och 60. Se även t.ex. Metallarbetaren nr 31–33 1949 s. 2, om en 
dragkampstävling vid ”Metallarbetarnas dag” i Munkfors. 
242 Se tidigare Bonde 1991 s. 163; Hellspong 2000 s. 32, 50–51 och 57. 
243 Åmark 1986 s. 122–147; Isacson 1987 s. 362; Magnusson 2002 s. 437–438. 
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mitt.244 Just sådana typer av arbeten, präglade av slit och tunga lyft, omhulda-
des särskilt i kraftsportsmiljöerna. 

Att råslitet varit kopplat till kroppsarbetet menar jag hade en avgörande 
betydelse för hur kraftidrotterna kom att omfamnas av de kroppsarbetande 
grupperna – en kategori som alltså förutom lönearbetande arbetarklass även 
kunde inkludera småbönder och egenföretagande hantverkare – det viktiga var 
att det handlade om yrken där fysisk styrka var viktig.245 Som jag har visat var 
tävlan i arbetet, både skickligheten, tempot och det fysiska styrkemomentet, 
vanligt förekommande. Den fysiska styrkan gav status inom den egna grupp-
en, både ett bytesvärde i form av maskulint kapital och kroppsligt sådant.246 

Arbetsrelaterade tävlingar kunde även beskrivas och refereras i Atletik och 
Kraftsport, exempelvis tävlingar om vem som var starkast i marklyft på orten 
eller spontana utmaningar i armbrytning. Källmaterialet visar på en förändring 
under undersökningsperioden från en ”folklig” styrka med utmaningar till en 
sportifiering, vilket även Yttergren visat på.247 Mellan dessa två finns emeller-
tid ingen klar gränsdragning. Vad som dock framstår tydligt är att det fanns 
ett återkommande narrativ, som anknöt till fysiskt krävande arbeten och tävlan 
i anslutning till dessa. Det framstod som viktigt för männens identitet och 
maskulinitet att ha utmärkt sig i styrka på arbetsplatsen och att det var något 
att vara stolt över. 

Sådana narrativ var dock inte lika vanliga inom boxningssporten, som tid-
igt, och särskilt i den engelskspråkiga världen, fått en mer institutionaliserad 
och regelstyrd verksamhet.248 Relationen till kroppsarbetet och råslitet var 
alltså inte längre lika tydlig inom boxningen. I USA hade taylorismen och 
rationaliseringen inom industrin dessutom genomdrivits tidigare än i Sverige. 
Samtidigt fortsatte trots allt fysisk styrka att vara en viktig förutsättning inom 
vissa arbeten, såsom byggnads- och anläggningsarbete, även efter att nya 
eldrivna maskiner införts i arbetsprocessen.249 Sådant gjorde att det fanns en 
fortsatt grogrund för narrativen om fysisk styrka inom arbetet. De kunde 
exempelvis uttryckas i berättelser som den om hur tungviktsboxaren Primo 
Carnera, världsmästare 1933–1934, hade försörjt sig som tillfällighetsarbetare 
                                                        
244 Persson B. 2015 s. 491–492. 
245 Det är också värt att notera att en del poliser och militärer deltog i tyngdlyftningen, även om 
utbytet mellan civila klubbar och armén och flottan inte var så vanligt förekommande eller 
omskrivet i tidningarna. Dessa yrken kunde emellertid accepteras för att de arbetade med 
kroppen och visste vad en god fysik var. Polis och brandman var yrken som kraftkarlar och 
andra idrottare kunde avancera till eller i de professionella fallen falla tillbaka på efter karriären. 
Personen i fråga hade då visat sig duglig för yrkesuppgiften då en god fysik och fysisk styrka 
var grundbultar där, se exempelvis Andersson A. 1924 s. 29–30. 
246 För liknande processer av inbördes bedömningar av kroppsliga karaktärer och rörelse-
mönster inom helt andra samhällsgrupper, såsom diplomatkåren, se Biltekin 2016 s. 175–179. 
247 Yttergren 1996. Flera tyngdlyftare betonade att intresset för vem som var starkast alltid har 
funnits där hos dem, t.ex. Atletik nr 7 1935 s. 4 och 8. 
248 Gorn 1986; Boddy 2008. 
249 Bursell 1984; Magnusson 2002 s. 438. 
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innan han började boxas, och att det var under en anställning som cement-
arbetare som ”han först uppmärksammades för sina enorma krafter och sin 
väldiga växt”. En cirkusdirektör skulle ha upptäckt den storväxte Carnera och 
fått honom att uppträda i rosafärgade trikåer som ”världens starkaste man”. 
Fascinationen under 1900-talets början inför det stora och starka gjorde att 
Carnera kunde tjäna pengar på att göra styrkekonster.250 Den starka kroppen 
skapade en plattform för att alstra ekonomiskt kapital genom att vara en duktig 
boxare eller tyngdlyftare. I de flesta fall beskrevs dock hur internationella och 
särskilt nordamerikanska boxningsmanager fått upp ögonen för sina adepter 
inom boxningssporten som sådan.251 

Skildringar av hur kraftidrottare, och särskilt atleter, upptäcktes på sina 
arbeten och själva kom underfund med att de var starka genom sina arbeten, 
pekar inte bara på närheten mellan atletiken och det fysiskt krävande arbetet 
utan utgjorde tydliga referenspunkter som kom att återberättas i olika text-
sammanhang. De bildade samtidigt myter och genererade föreställningar 
kring det faktum att kroppsarbete och klass hängde samman. Det historiska 
refererandet visar också på mytens seglivade betydelse för konstruktionen av 
en kraftsportares ursprung som kroppsarbetare. Sådana legendbildningar är 
och var särskilt viktiga inom boxningssporten. Även om boxare sällan 
skildrades som upptäckta genom ett arbetaryrke kom ändå kroppsarbete att 
beskrivas som välgörande för den framtida karriären, något som kommer att 
diskuteras i det följande. Samtidigt existerade inte sådana myter i ett socialt 
tomrum utan var och är kontextbundna. Att idrottaren senare kom att ”upp-
täckas” vid och genom själva idrottsutövandet pekar mot den allt starkare spe-
cialisering och tekniska utveckling som idrotten har genomgått under 1900-
talets gång och hur detta även påverkat de narrativ som berättades om idrott-
aren. Vid mitten av 1900-talet räckte det inte längre med att endast vara stark 
eller ha en stor kropp, men som vi ska se så fortsatte ändå kroppsarbetets be-
tydelse i viss mån att betonas under 1940- och 1950-talen. Föreställningen om 
att kroppsarbete i sig självt utvecklade förmågan att idka kraftidrotter var dock 
ännu starkare under mellankrigstiden, vilket är temat för nästföljande avsnitt. 

Kroppsarbete: mellankrigstidens själva träningsform 
Enligt Axel Weimark, som lärde ut den så kallade amerikanska boxnings-
stilen252 på sitt boxningsinstitut, var amerikanerna överlägsna både genom sitt 
fighterhumör, sin förmåga att närboxas och snabbt glida undan, liksom 
                                                        
250 Rekord-magasinet nr 4 1945 s. 5. Se även beskrivningen av Carnera och hans arbete på 
cirkus som stark man i Rekord nr 26 1960 s. 24.  
251 I boxningspressen framträdde dock ett narrativ om hur boxare kom att upptäckas genom 
slagsmål, se nedan avsnittet Naturliga slagsmål och utmaningar. 
252 Den amerikanska stilen kan generaliserat beskrivas som nedhukande med högt hållen gard, 
medan den klassiska engelska stilen innebär att boxaren står upprätt, inte lika skyddad, med 
vänsternäven (om boxaren är högerhänt) långt framför sig.  
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förmågan att utnyttja blottor hos motståndaren. I sin instruktionsbok Allt om 
boxning framhöll Weimark att styrka och förmåga att tåla slag var minst lika 
viktiga egenskaper som de mer tekniska kvaliteterna. Boxarna från USA var 
gjorda av ett hårdare virke, och de besatt en positivt laddad ”toughness”. 
Denna kunde, menade Weimark, inte vara en medfödd egenskap, utan måste 
vara förvärvad – inte så mycket genom teknisk och vetenskaplig träning utan 
på grund av att den stora majoriteten amerikanska boxare tidigare varit syssel-
satta med härdande utomhusarbete och kroppsarbete.253 

Weimark exemplifierade med en engelsk boxare som begett sig till USA 
men där funnit att han inte kunde tåla slag lika väl som sina konkurrenter, trots 
en bättre teknik. Han upphörde därför med boxningen tills vidare och reste 
istället runt efter tillfälliga påhugg och alla grovarbeten han kunde få tag på. 
Han provade på att arbeta som eldare, smed och farmarbetare: ”just sådant 
jobb som härdade kroppen och musklerna”. Även om engelsmannen inte gilla-
de detta ”träningssystem” var han förståndig nog att inse nödvändigheten av 
det. Efter arton månader valde han komma tillbaka till ringen och han gjorde 
det som en ny man, förklarade Weimark.254 

Idealet om maskulinitet kopplad till fysisk härdning var mycket utbrett i 
vitt skilda miljöer i det tidiga 1900-talets samhälle. I de fall jag studerar här 
var det dock intimt kopplat till kroppsarbete.255 Hårt kroppsarbete, som välgör-
ande för den framtida kraftsportskarriären, var en beståndsdel i en mer brett 
omfattad kollektiv syn på vad för slags egenskaper och vilket ursprung som 
var önskvärda. Det framgår i Weimarks ovan nämnda instruktionsbok, i för-
ordet till Starke Arvids självbiografi, liksom i tidskriftsmaterialet.256 Särskilt 
under 1920- och 1930-talen ansågs helt enkelt vana vid ett ”härdande” kropps-
arbete vara en stor fördel för den som ville uppnå framgång på kraftsports-
scenen. I de tidiga årgångarna av Atletik betonades ofta vikten av sådana yrken 
för utövandet av kraftsporter. När Norrköpingsbon ”Kul-Sven” visade upp sin 
lyftstyrka i Linköping undrade en åskådare vad han hade för arbete hemma i 
”Peking”, som skulle kunna förklara att han blivit så stark. ”Kul-Sven” visade 
sig då vara stensättare, vilket framhävdes som avgörande för att styrkan hade 
utvecklats. ”Kul-Sven” drog även en rolig historia om att han hade det bästa 

                                                        
253 Weimark 1925 s. 26–40; se även Zethrin 2015 s. 183–188 för en diskussion om skillnaden 
mellan den amerikanska och engelska boxningsstilen samt en redogörelse för Alex Wiemarks 
syn på de båda stilarna. Ordet amerikansk används här och på andra platser i denna avhandling 
– förvisso oriktigt men i brist på alternativ – för att beteckna något som hör till USA. 
254 Weimark 1925 s. 30. Se även Jack Langfords beskrivning av Jack Dempseys kraftutveck-
lande arbete som jordbruksarbetare, rallare, gruvarbetare och kringluffande diversearbetare: 
Langford 1921 s. 8–47. Se även novellföljetongen ”Knockout” där den boxande huvudpersonen 
blir ännu starkare genom skogsarbete, All boxning nr 53 1926 s. 8.  
255 Om det under tidiga 1900-talet vanliga idealet om fysisk härdning, se t.ex. Sundin 1984; 
Tolvhed 2004. 
256 Andersson A. 1924 s. 7.  
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jobbet ”ve sta’n” eftersom han fick hållas med en ”jungfru”, det verktyg som 
användes för att slå ned stenen i gatan.257 

Ett fysiskt tungt arbete tidigare i livet kunde alltså ses som en utmärkt grund 
att bygga en framtida karriär på.258 Professionella boxare kunde också ”välja” 
att gå tillbaka till ett tidigare kroppsarbete för att återigen utveckla sin slag-
kraft och styrka. All boxnings New York-korrespondent skrev exempelvis vid 
slutet av 1920-talet en artikel under rubriken ”Världsmästare blir sme-halva” 
att boxaren Tommy Loughran på ”känt manér” gett sig på yrket ”för att få stål 
i musklerna”. Enligt korrespondenten skulle Loughran ta sig ett jobb som 
grovsmedsgesäll; Loughran menade att det var en uppoffring ”för att så 
mycket säkrare vinna sitt mål: tungviktskronan”. Han tänkte sig nämligen att 
efter att ha svingat den stora släggan tio timmar om dagen skulle han få ”stål 
i armen”. Härigenom hoppades han, enligt korrespondenten, banta bort över-
flödigt fett och få musklerna i fin form. Loughran betonade dock att han inte 
ställde sig i smedjan som någon favoriserad fighter, utan som en tidigare 
smedlärling med goda betyg från en tidigare arbetsgivare.259 I exemplet fram-
gick att grovsmed inte bara sågs som ett sätt att utveckla muskler och styrka, 
utan att detta även var något som skedde enligt ”känt manér”, det vill säga att 
det fanns en tradition av att hylla kroppsarbete som styrkeutvecklande och 
utvecklande för slagkraften. Arbetet var dessutom något som Loughran enligt 
tidningen var villig att underställa sig. Detta underströk att jobbet som smed-
halva (lärling) var tungt, tyngre än boxningsträningen. Det rörde sig här om 
ett återkommande tema i pressen. 

Det var inte bara Loughran som sades lämna ringen för att utveckla kroppen 
genom kroppsarbete. 1929 skrev All boxning på förstasidan att boxaren John 
Erickson ”ger sig åter till skogarna”. Längre in i tidningen stod att läsa att 
denne, känd som ”Kumla-Jätten”, nu skulle ”skaffa sig ett arbete för att däri-
genom återfå styrka och hälsa”, närmare bestämt skogsarbete. Efter en tid av 
sådant arbete skulle han åter börja träna boxning, betonades det.260  

All boxning nämnde även andra exempel på boxare som skulle ha utvecklat 
slagförmågan och musklerna ”genom att svänga en slägga” och ”genom arbete 
av enkel natur”, såsom Jack Dempsey, Jack McAuliffe, James Jeffries och 
Bob Fitzsimmons. Tidningen förklarade att ”en av huvudorsakerna till varför 
det f. n. finnes så få boxare med slagkraft är att det moderna maskineriet har 
gjort allt hårdare arbete med händer onödigt”. Den rationaliseringsprocess av 
industrin och träningen som hade inletts efter första världskriget hade alltså 
                                                        
257 Atletik nr 5 1926 s. 4.  
258 All boxning nr 1 1927 s. 5; Svenska sporttidningen nr 87 1930 s. 6. 
259 All boxning nr 70 1929 s. 3. Korrespondenten som skrev artikeln är inte namngiven men 
under delar av 1920-talet arbetade Edwin Ahlqvist, sedermera Rekord-magasinets redaktör och 
utgivare, som All boxnings New York-korrespondent.  
260 All boxning nr 35 1929 s. 1 och 3. Se även hur Floyd Johnson föreslås ta upp smedyrket för 
att lära sig att lägga vikt i slaget. Smedyrket beskrevs som ett yrke som utvecklade muskulaturen 
på ett framgångsrikt sätt. All boxning nr 8 1923 s. 7. 
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gett utslag genom att kraftidrottarna saknade den rätta slagstyrkan. Kropps-
arbetet sågs som härdande och många gånger som en mer styrkeutvecklande 
träning än gymträningen. Att många boxare under 1920-talet var gym-
produkter medförde att de saknade den rätta hårdheten, menade All boxning. 
”Den som något känner till boxare och deras föregående yrken vet blott alltför 
väl huru sant detta är”, konstaterades det. Enligt artikelskribenten skulle Harry 
Perssons slagkraft ha frotterats bort när han slutade arbetet som stensättare. 
Även den svenske ”lille hårde” flugviktaren Jonson, som vunnit junior-
mästerskapet, var smedhalva, vilket enligt artikelförfattaren förklarade varför 
JM-motståndarna blev utslagna eller självmant gav upp. Artikeln avslutades 
med en uppmaning till Persson att återgå till stensättaryrket så han kunde 
återfå den slagkraft som han delvis tappat.261 

I tidningspressen betonades Perssons fattiga och hårda barndom där han 
tidigt fått börja kroppsarbeta och liksom hans fader och moder arbetat hårt: 
hela hans familj var av prima virke. I All boxning 1926 framhölls, i en artikel 
där delar var översatt från engelskt original av journalisten Burris Jenkins J:r, 
att Persson senare arbetat som stensättare och byggt gator med en drygt 25 kg 
tung stensättarjungfru som han lyft hela dagen lång, något som förklarade 
varifrån denne ”fått sina väldiga armar, ben och muskulösa rygg”.262 Harry 
Persson själv framhöll inte på samma sätt sitt tidiga kroppsarbete som styrke-
utvecklande, även om han beskrev sin uppväxt som tung, fattig och arbetsam. 
Persson lyfte istället fram att det var tack vare arbetsstugan som han fick en 
större portion mat om dagen och slapp bli undernärd i barndomen. Då fadern 
gått bort lämnades Perssons mor ensam att försörja de tre små sönerna genom 
städning och tvättning, varför Persson tidigt fick börja arbeta och bidra med 
pengar till hushållet. 

Arbetet som stensättare skildrades heller inte som styrkeutvecklande av 
Persson; han menade tvärtom att hårt arbete i själva verket kunde få lusten till 
idrotten att försvinna. För egen del hade det inneburit att han blev ”stel och 
hård som trä i musklerna”.263 Istället lyfte han fram det faktum att han som 16-
åring kom in i det militära och fick tre stora regelbundna mål mat om dagen, 
vilket gjorde att han ”växte som en svamp” och fick bort sin ”valpighet”. Då 
arbetsinkomsterna tidigare hade varit ojämna hade också födointaget varit 
det.264 

Harry Persson hade alltså inte betraktat stensättararbetet som ett medel till 
framgång. Istället var det god föda som var den främsta orsaken till hans fys-
iska framgång. Boxaren själv behövde således inte alls följa genren om box-
arens kroppsarbete som något definierande för boxarens framtida ringkarriär, 
utan kunde snarare bryta mot denna tradition. Detta är ett exempel på hur det 

                                                        
261 All boxning nr 8 1923 s. 7.  
262 All boxning nr 45 1926 s. 1–2 (citat s. 2). 
263 Persson H. 1933 s. 21.  
264 Persson H. 1933 s. 3–5, 13–15 och 18 (citat). 
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självbiografiska materialet bidrar till en mer komplex och nyanserad bild än 
om endast tidskriftsmaterialet hade använts. I Harry Perssons fall framträdde 
inte fattigdomen som något gott; dess enda värde var att det var något att i viss 
mån vara stolt över att ha lyckats ta sig ur. Denna stolthet återkommer jag till 
längre fram i avhandlingen då idrottsliga framgångssagor behandlas. 

Att Harry Persson för egen del inte betonade arbetet som stensättare som 
styrkeutvecklande innebar dock inte att han rent generellt vände sig emot idén 
att kroppsarbete kunde utveckla styrka. Efter mycket matchning och idrotts-
liga motgångar 1925 förklarade Persson att han tog en paus i skärgården och 
höll sig i form genom vedhuggning och skogspromenader.265 

Calle Sven och Starke Arvid anknöt i sina självbiografier mer entydigt till 
narrativen om kroppsarbete som nyckel till framgång. Arvid, som växt upp i 
ett torparhem, skildrade en något sporadisk skolgång. Däremot beskrev han 
hur han redan i unga år ”fick hugga i” och ”göra rätt för sig”, vilket betydde 
att hjälpa till med fisket, hugga ved, och på somrarna arbeta vid herrgården. 
Starke Arvid ansåg dock att även om arbetet var hårt så var det aldrig till 
skada; tvärtom bidrog det till att härda, utveckla och stålsätta kroppen.266 I sin 
ungdom kuskade han runt på tillfälliga påhugg som grovarbetare, såsom 
tegelbärare och plankbärare. Redan under denna tid fick Starke Arvid erfara 
betydelsen av att anta en styrkeutmaning, något som senare skulle komma till 
pass i hans framtida idrottskarriär. Flera episoder i självbiografin skildrade hur 
tungt arbetet var, och just hårt arbete framstår som viktigt för honom att lyfta 
fram.267 

Även Calle Sven skildrade hur han skaffade sig sina kroppskrafter i unga 
år, genom hårt arbete i faderns affär.268 Där underkastades han hårda kraftprov 
och som fjortonåring bar han exempelvis en sextiokilos smörkittel på axeln 
genom staden en glödhet sommardag. Det var tungt, men enligt egen utsago 
bar han redan då på en orubblig vilja att aldrig ge upp. Det hårda arbetet gav 
honom dessutom träning inför hans framtida arbete som kraftkarl.269 Calle 
Sven beskrev även hur hans arbete som smedhalva i femtonårsåldern, att 
svinga en stor slägga tolv timmar om dagen, bidrog till att grundmura hans 
ryggstyrka, en styrka som hjälpte honom att bli en av Sveriges mästeratleter.270 
                                                        
265 Persson H. 1933 s. 92. Se även hur Persson i en senare intervju härledde sin motståndare 
Johnny Riskos hårdhet till dennes tidigare arbete som bagare – det eviga degknådandet hade 
kanske gjort honom ”seg som få”; Rekord-magasinet nr 24 1947 s. 20. Se också hur en 
yrkesboxares hårdhet förklarades med tidigare gruvarbete: All boxning nr 68 1926 s. 6. 
266 Andersson A. 1924 s. 9–11 (citat s. 10–11). 
267 Andersson A. 1924 s. 22. Intresset för atleter som Starke Arvid fortsatte också under den 
senare delen av undersökningsperioden. När Starke Arvid intervjuades i Rekord-magasinet 
1947 skildrade han arbetet på Finnboda varv som kraftutvecklande, och styrkan kopplades även 
till hans förmåga redan som ung torparson i Sörmland och arbetet på åkrarna. Rekord-magasinet 
nr 6 1947 s. 9. 
268 Svensson C. 1957 s. 7–11. 
269 Svensson C. 1957 s. 15–17. 
270 Svensson C. 1957 s. 30.  
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Dessa exempel bör analytiskt förstås i termer av internalisering och ideo-
logiska strukturer. Den kroppsarbetande idrottaren blir så att säga låst vid sitt 
kroppsarbete och sin position som kroppsarbetare, och en strukturerad träning 
underordnas värdet av kroppsarbete. Samtidigt fanns en uppenbar stolthet i 
självbiografierna över det hårda slit och den styrka som kroppsarbetet med-
fört. Denna styrka kopplades till manliga egenskaper såsom att aldrig ge upp 
en tävling eller låta någon trycka ner en. Styrkan och kroppsarbetet som kraft-
utvecklande var något som de själva lyfte fram med stolthet. Den styrka och 
hårdhet som både kraftsportarna själva men även tidningsartiklarna framhöll 
som ett ideal ställdes, som vi ska se, även ofta i relation mot en över- och 
medelklass. Dessa skikt ansågs inte besitta styrka, de kunde inte fysiskt reda 
sig själva och därmed var de även i viss mån moraliskt underlägsna. 

Samtidigt ska inte den fysiska styrkans betydelse för kroppsarbetande 
människor underskattas, ett faktum som var rådande för stora delar av befolk-
ningen långt in på 1900-talet. Styrkan var helt enkelt grundläggande för det 
manuella arbete som utfördes.271 Intressant i sammanhanget är att samma 
betoning av den fysiska styrkan och fascinationen inför det starka levde kvar 
så långt som in på 1960-talet, särskilt i boxningstidningarna, även när den 
faktiska betydelsen av fysisk styrka minskat inom åtminstone stora delar av 
arbetaryrkena. Möjliga orsaker till detta kommer att diskuteras längre fram. 

Kroppsarbete som träning: ett ideal med kontinuitet 
Att ha sysselsatt sig med kroppsarbete redan i barn- och ungdomsåren be-
skrevs även under 1940- och 1950-talen som något grundläggande för att upp-
nå den fysiska styrka som krävdes för en lyckad karriär i kraftsporterna, om 
än i lägre grad än tidigare. Särskilt tydligt var detta i boxningsskildringar i 
Rekord-magasinet/Rekord.272 Ett exempel kan hämtas från Rekord-magasinets 
versrimmade seriestripp ”Idrottsalbum” – en sorts illustrerade idolporträtt – 
där ett sådant 1943 ägnades åt Joe Louis, som var 1930- och 1940-talens över-
lägset mest framgångsrika boxare i världen. I seriestrippen skildrades Louis 
fattiga bakgrund och hur han som barn tvingats bidra till familjeförsörjningen 
genom arbete på bomullsfälten i USA:s sydstater, för att senare hamna i 
Detroit. Det konstaterades att ”som 16-åring var han redan muskelstark och 
hård, gjöt [sic] stålspänst uti kropp såsom gjutare hos Ford. Där stod han som 
en Goliath och hällde järn i form, fick järn därav i nävarna och slagstyrka 
enorm”.273 Att arbetet som gjutare utvecklade hans överkropps muskulatur 
                                                        
271 Hellspong 2000; Magnusson 2002 s. 437–438. 
272 Se t.ex. Rekord nr 20 1959 samlaralbum, om 1920-talets tungviktsvärldsmästare Gene 
Tunney – ursprungligen skrivbiträde på ett skeppsmäklarkontor – som tog en skogsarbetar-
sejour i Kanada för att ”stärka sina händer och sin fysik”: Rekord-magasinet nr 23 1947 s. 8. 
Se även skildringen av Jim Jeffries utövande av plåtslagaryrket i Rekord-magasinet nr 6 1947 
Idrottsalbum. 
273 Rekord-magasinet nr 1 1943 omslagets baksida.  
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underströks ytterligare av hur Louis illustrerades i bar överkropp, hällandes 
järn i en gjutform, med svällande muskler. 

Några nummer senare var det också Harry Perssons tur att avporträtteras 
och hyllas i idrottsalbumet. Illustrationen föreställde Persson då han satte 
gatsten. Ärmarna var uppkavlade och överdrivet muskulösa prydda med 
iögonfallande tatueringar. Texten löd: ”På Stockholms gator dåna som åskan 
sluppit loss. En stensättare pröva sin starka höger-kross. När H. P. skötte dans-
en, kan Ni er tänka att den gatstenen han slog neder, den satt allt där den 
satt!”274 Ett annat exempel var hur tungviktaren Bob Fitzsimmons, världs-
mästare vid 1890-talets slut, illustrerades slående med en slägga i en smedja: 
”I Cornwall föddes Robert, lång och fräknig med besked, till Australien kom 
och där vid 16 år blev smed. I tio timmar dagligen sin slägga han hantera så 
skuldrorna blev väldiga och musklerna alltflera.”275 

 

 
Harry Persson. Källa: Rekord-magasinet nr 5 1943; illustratör sign. GS. 

 
Kroppsarbetet som styrkeförbättrande var således något som refererades till 
under hela undersökningsperioden. Den arbetande kroppen illustrerades som 
stor och muskulös, och boxaren länkades till sitt tidigare arbetaryrke och 
klassursprung. Den professionelle boxaren kan ses som definierad av sin 
kropp, som i sin tur definierades av kroppsarbete. Det kapital som boxaren 
framförallt besatt var den egna kroppen, och detta kapital kunde ibland 

                                                        
274 Rekord-magasinet nr 5 1943 omslagets baksida.  
275 Rekord-magasinet nr 2 1945 omslagets baksida. Se även ”idrottsalbum” om hur brottaren 
Acke Grönberg tränat upp sig genom arbete som rörmokare, Rekord-magasinet nr 49 1945 
omslagets baksida. 
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resultera i ekonomisk vinning eller en tungviktskrona. Boxaren sattes 
härigenom i en position som definierade hans ursprung och framtid, nämligen 
kroppsarbetarens. 

Intressant i sammanhanget är att positionen som kroppsarbetare och 
kroppsarbetet som styrkeutvecklande var något som i Rekord-magasinet både 
hänfördes till samtida boxare som Gus Lesnevich och Joe Bygraves, och även 
var en del i hur tidningen beskrev historiska boxningsikoner som Harry 
Persson och Bob Fitzsimmons.276 

Som vi ska se var refererandet till just sådana figurer vanliga i käll-
materialet. Det gäller särskilt boxningstidskrifterna, men även Atletik/Kraft-
sport hänvisade ofta till äldre kraftatleter och deras prestationer i olika artiklar 
och intervjuer. Genom sådana ideologiskt genomsyrade myter fortlevde 
tanken om boxaren som kroppsarbetare och ursprungligen underprivilegierad. 
För att använda Barthes och Halls terminologi; objektet, det betecknande, på 
en denotativ nivå proffsboxaren, fylldes härigenom med en rad föreställningar 
kring vad som definierade en boxare, närmare bestämt en fattig bakgrund och 
ett härdande kroppsarbete. På en konnotativ nivå anspelar detta på boxaren 
som fattig, arbetarklass och kroppslig. Detta skapar en symbolisk föreställ-
ningsvärld kring vad som definierar den ”riktige” boxaren, den betecknade, 
vilket underblåser en samhällelig myt som är genomsyrad av ideologi, det vill 
säga att den underbygger maktrelationer. Det ständiga återberättandet av dessa 
budskap hänförde boxaren till en särskild klassposition. Att detta även skedde 
i relation till historiska boxare visar ytterligare på mytens symboliska och 
ideologiska styrka, vilket ytterligare illustreras av att samma tematik kunde 
förekomma i skönlitterära noveller. 

Kroppsarbete som god träning kom under 1940- och 1950-talen att få sär-
skilt stort utrymme i tidskrifternas tecknade illustrationer. Detta understryker 
också dess mytologiska betydelse. Dessa förmedlade och förstärkte även mer 
latenta perspektiv och föreställningar om kraftidrottare och kraftidrottares 
kroppar. Den avbildade kroppen följer i särskilt hög grad idealiserade mönster 
och kan ses som genomsyrade av ideologiska föreställningar. Dessa nivåer ska 
ses som överensstämmande med Barthes teorier om mytologier och semiotisk 
bildanalys: bilder är också tecken. Barthes menade att vi kan förstå bilder som 
verkande på flera nivåer. Bilden tolkas till att börja med på en denotativ nivå: 

                                                        
276 För ytterligare exempel: Rekord-magasinet nr 5 1947 s. 38 och Rekord nr 24 1959 
Samlaralbum (om Max Baer); Rekord-magasinet nr 24 1945 s. 8–9 och 18 (boxningsnovellen 
”Segrare på Knockout” om boxaren och byggjobbaren Lasse); nr 40 1945 s. 33; nr 6 1947 
Samlaralbum; nr 21 1947 omslagets baksida (om Gus Lesnevich); nr 47 1947 s. 54; nr 51 1950 
s. 20; nr 47 1953 s. 10 (om Carl ’Bobo’ Olson); Rekord nr 15 1956 omslagets baksida (Joe 
Bygraves); nr 12 1959 omslagets baksida (Samlaralbum om James J. Jeffries och hur han som 
femtonåring vägde 92 kilo och ”bollade med tunga lådor” på en konservfabrik); nr 18 1959 
Samlaralbum (om Jess Willard). Se även hur Jimmy Carruthers arbete som stuvare fungerade 
”garvande” och styrkeutvecklande för en ung smal ”grabb”: Rekord-magasinet nr 26 1953 
omslagets baksida. 
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vad är det för objekt som bilden föreställer? Detta utgör bildens piktorala 
skikt: det betecknande och direkt närvarande. Bilden har även en konnotativ 
nivå: det betecknade, som knyter an till symboliska och kulturella uppfatt-
ningar.  

På den här nivån kan även frågor som bildens bakomliggande kontext 
analyseras. Denna utgörs av teckensystem och samhällsmyter som ofta står att 
finna i det vardagliga och ”det sunda förnuftet” som vanligen bildar grunden 
i ideologiska föreställningsvärldar. Detta är den betecknade nivån. Bilderna i 
exemplen förstärker föreställningen om boxaren som en muskulös kropp som 
utför kroppsarbete och som i sin tur grundlägger teckensystem och samhälls-
myter. Boxaren framställs som att han borde följa ett visst kroppsschema och 
ett visst fysiskt rörelsemönster.277 

När vi studerar en bild fyller vi den denotativa nivån med ytterligare inne-
börder och rumsliga betydelser, index. Index handlar på så sätt om samband. 
Våra tidigare erfarenheter skapar ytterligare index som refererar vidare till 
varandra, indexikalitet. Vi fyller så att säga bilden med ytterligare betydelse.278 
Det här handlar också om kulturella och sociala föreställningar, som i för-
längningen är ideologiska, vilka så att säga smittat av sig i vår uppfattning av 
bilden och hur betydelser associeras fram igenom den. 

De kroppsscheman som förmedlades i källmaterialets bilder implicerar att 
boxaren socialiserats med ett visst habitus som yttrar sig genom en motsvar-
ande hexis, det vill säga internaliserade kroppsliga uttryck. Detta underströks 
av Harry Perssons uppkavlade ärmar och storleken på de tatuerade armarna. 
Louis muskulösa avklädda överkropp framställdes idealiserat med bulliga 
muskler. Louis kropp kan även hänföras till olika rasföreställningar som jag 
kommer att återkomma till. Illustrationerna refererar härigenom till den 
boxande arbetarklassen, som enligt ett teckensystem, där kroppens form och 
storlek sammanlänkas med kroppsarbete, lägger grunden till en mytisk och 
ideologisk föreställningsvärld. Detta handlar även om olika habitus och 
kroppsscheman, liksom om förväntningar på hur arbetarkroppen borde föra 
sig och se ut, men framförallt betonas arbetaren såsom i högre grad kroppslig 
än andra klasser. I bildmaterialet kläs den arbetande och boxande kroppen av 
och idealiseras till muskler, kroppslighet och arbete. Hur och vilka uttryck 
detta tog sig kommer jag att ytterligare diskutera längre fram.  

Att myter som denna varit grundläggande och i mycket konstruerade box-
ningsjournalistiken underblåstes av boxningens kommersiella sidor. Behovet 
av att skapa reklam inför en match, väcka intresse så att lösnummer och 

                                                        
277 Barthes 1976; Barthes 1977; Fiske 1990. Jämför diskussionen om habitus och hexis i 
inledningskapitlet. 
278 Ekström & Moberg 2008; Sonesson 1992. 
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biljetter men även andra konsumtionsprodukter såldes, märktes inte bara i be-
skrivningarna av samtida boxare.279 Återberättande och refererande till histor-
iska boxare och boxningsmatcher var vanliga i exempelvis Rekord-magasinet 
och framfördes av sådana som Ingemar Johansson själv, och på ett liknande 
sätt hyllades även sekelskiftets atleter i Atletik. Detta manifesterar hur viktiga 
historiska mytbildningar varit inom idrotten.280 

När exempelvis en av 1920-talets mest framstående boxare Harry Wills 
bakgrund beskrevs i en artikel av Ahlqvist i Rekord 1959 handlade det om hur 
Wills föddes i New Orleans hamnkvarter 1892 och hur han redan som pojke 
fick: 

[…] hjälpa till att tjäna några cent här och där, för att den fattiga, barnrika 
familjen skulle få en matbit för dagen. När han var 19 år var Harry Wills en 
stark och smidig yngling, som tränats till hårdhet av jobbet som stuvare i 
dockorna. Ryktet om lättförtjänta pengar kom Harry Wills att försöka sin lycka 
som proboxare.281 

 
I citatet manifesteras hur Wills bakgrund som fattig stuveriarbetare grundlagt 
hans hårdhet. Kroppsarbetet blev härigenom till träning och boxare knöts till 
myten om det hårda kroppsarbetet som den starka boxande kroppens grund-
bult. I citatet träder även en bild fram av boxningen som ett sätt för fattiga män 
att använda sina fysiska egenskaper för att tjäna pengar. Boxarens kroppsliga 
kapital framstod därigenom som ett bytesvärde, som även kunde leda till eko-
nomiskt kapital. Föreställningen om ”lättförtjänta pengar” var och är även den 
en seglivad myt inom boxningssporten, en myt som fortfarande är livskraftig 
inom kampsporter och som enligt Sugden drar förhoppningsfulla unga män 
till boxningssporten.282 

I texterna är det främst journalisten och illustratören som definierar boxar-
kroppen och länkar den till kroppsarbete. Boxaren framstår i exemplen som 

                                                        
279 Detta kunde även användas som reklam och inkomstmöjlighet för en boxare som då den f.d. 
smeden Bob Fitzsimmons vid en uppvisning hamrade till en hästsko till allmänt jubel. Hästskon 
auktionerades sedan följdriktigt ut till högstbjudande: Rekord-magasinet nr 22 1947 s. 17 och 
37. 
280 Atletik nr 12 1955 s. 7. Även andra kraftkarlar och uppvisningsatleter fortsatte vara intress-
anta under 1950-talet, även om en sportifiering ägt rum, se t.ex. Calle Svens artikel om Sandow 
i Atletik nr 2 1956 s. 7 och 12. Se även Atletik nr 4 1950 s. 16; Rekord-magasinet nr 12 1950 s. 
33. Ingemar Johansson vittnade om hur han anknöt till tidigare föregångare i sin träning och sin 
träningsfilosofi. Han skrev exempelvis: ”Jag är grundligt konditionstränad och har två månader 
till sparringträning. När Gene Tunney började sin sparringträning för matchen mot Dempsey, 
då Gene tog titeln från den ‘oslagbare’ Jack, hade han sju veckor på sej, har jag läst.” Rekord 
nr 19 1959 s. 13. 
281 Rekord nr 14 1959 s. 26. Se även Rekord nr 39 1959 s. 12, där mellanviktsboxaren Gene 
Fullerman säger sig ha fått sin styrka genom gruvarbete. 
282 Sugden 1987 s. 187–209; Sugden 1996. Vad gäller proffsboxares förhoppning om att bli 
något inom sporten se även Wacquant 2004; Woodward 2004; Woodward 2007b. 
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det beskrivna objektet, det betecknande, som fyllts med ett symboliskt inne-
håll och blivit till, det betecknade. Detta handlar givetvis om rätten att defini-
era, och så att säga fylla objektet med innehåll och olika föreställningar. Hur 
läsaren tog emot detta budskap och dess konnotativa betydelse är svårt att av-
göra, men oavsett detta var det ändå fråga om en dominerande kod med vissa 
bestämda innebörder.283 Det kan tänkas att läsarna, som framförallt var unga 
arbetar- och lägre medelklassmän, även identifierade sig med de föreställ-
ningar som texten och illustrationerna gav uttryck för, och att de som mottaga-
re fann det konnotativa budskapet meningsfullt. Med tanke på att tidningarna 
och särskilt Rekord-magasinet hade en ganska omfattande upplaga kan de 
antas ha haft ett tilltal som nådde fram till många läsare. 

Journalister som beskrev och illustratörer som illustrerade kroppsarbete, 
gjorde vanligen detta i enlighet med en dominerande ideologisk föreställ-
ningsvärld om kraftidrottares bakgrund och arbete. Samtidigt var detta även 
något som boxare och atleter själva framhöll som styrkeutvecklande, vilket 
tidigare har påvisats genom de självbiografiska exemplen. Självbiografin som 
genre följer vissa på förhand givna mönster och följer även de symboliska och 
ideologiska föreställningar som dominerar i ett samhälle vid tidpunkten för 
författandet av den. Med detta följer att det finns en viss uppsättning av 
subjektspositioner för kraftidrottaren och självbiografiförfattaren att inta. En 
av dessa positioner var just den fattige, från barnsben hårt arbetande mannen, 
som därigenom utvecklat en praktfysik. Starke Arvid och Calle Sven intog 
dessa subjektspositioner med stolthet, medan Harry Persson och Ingo var mer 
motsträviga. Föreställningen om kroppsarbete som styrkeutvecklande och att 
detta definierade kraftsporternas senare idrottsprestationer, behövde således 
inte vara den position de självmant intog. 

Individen hade ett visst handlingsutrymme att motsätta sig denna struktur. 
Samtidigt visar exemplen också att det i många fall inte rådde någon direkt 
konflikt eller motsättning kring detta – kroppsarbete var god träning. I en 
artikel i Rekord 1959 rangordnade Ingemar Johansson olika VM-titelutmana-
re. Floyd Patterson rankades på en given förstaplats. På femte plats hade han 
satt den unge Alonzo Johnson. Johansson skrev att ”Strax innan han ’gick 
över’ [dvs. blev professionell] arbetade Alonzo som järnvägsbyggare. Det 
hårda jobbet gav honom en mäktig överkroppsmuskulatur, som kommer 
honom att se tyngre ut än vad han är – 84 kilo.”284 Samtidigt uppvisar det 
självbiografiska materialet, både vad gäller Harry Persson och kraftkarlarna 
Calle Sven och Starke Arvid, samma behov av att betona en hård och ofta 
fysiskt krävande uppväxt. Att författaren betonar sitt ursprung är givetvis för-
bundet med självbiografin som genre. I vilken utsträckning är det då de litter-
ära konventionerna som förklarar behovet hos dessa tre att härleda sina fysiska 

                                                        
283 Hall S. 1980. 
284 Rekord nr 33 1959 s. 12.  
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framgångar till sina förvärvade egenskaper utanför sporten, och framförallt 
lärdomarna från tungt kroppsarbete? Det vill jag i detta läge lämna osagt. 

När Ingemar Johansson, i likhet med de andra, beskrev sitt idrottande som 
ett yrkesutövande, sade han inget om att hans bakgrund, eller det faktum att 
han i unga år fick lära sig att arbeta, skulle ha gjort att han började med 
boxningen. I självbiografin framställde sig Johansson istället uttryckligen som 
en helt vanlig pojke: fadern var murare, och de hade det varken bra eller dåligt 
ställt under uppväxten. Sin egen uppväxt beskrev Ingo som genomsnittlig och 
ointressant, och ägnade den inte någon större uppmärksamhet. Alla de diverse-
arbeten han hade under uppväxten skildrades istället som en lång förberedelse 
inför det egentliga yrke han var född till, nämligen boxare. Inget sades om att 
de grovarbeten han hade haft i sin ungdom skulle ha bidragit till utvecklandet 
av hans fysik, något som särskilt Calle Sven och Starke Arvid var noga med 
att betona.285 

Under välfärdsstatens konsolidering hade klassbakgrund blivit mindre vikt-
igt att lyfta fram, istället betonades det folkliga och att vara ”vanlig”. Just detta 
gjorde Johansson, vilket jag återkommer till i kapitel fyra. I det socialdemo-
kratiskt ledda samhällsbygget hade alltsedan 1930-talet de breda folklagren 
och löntagarna framhävts, vilket inbegrep såväl arbetarklassen som tjänste-
män och medelklass.286 Välfärdsreformerna under 1930- och 1940-talen, 
såsom arbetslöshetsförsäkring, mödravårdscentraler, statlig arbetsförmedling, 
bostäder till flerbarnsfamiljer, lagstadgad semester, förbättrad folkpension och 
fria skolmåltider, avsågs vara generella, det vill säga de skulle riktas till alla 
som allmänna medborgerliga rättigheter.287 Under 1950- och 60-talen skedde 
välfärdsstatens ”skördetid”, med förlängd semester, minskad arbetstid, obliga-
torisk sjukförsäkring och arbetsplatsolycksförsäkring, den allmänna tjänste-
pensionen ATP, samt ett slut på parallellskolesystemet och införandet av en 
gemensam grundskola. I kommuner och landsting byggdes sjukvården och 
barnomsorgen ut.288 

Överlag växte tjänstesektorn efter andra världskriget, även inom industrin, 
och i samma veva minskade skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare. 
Formerna för arbetet kom således att förändras, råstyrkan minskade i betyd-
else och arbetet rationaliserades, samtidigt som många tidigare arbetare gick 
över till tjänstemannayrken. Parallellt med den tekniska utvecklingen, ford-
ismen och rationaliseringen inom industrin kom också träningen och idrotten 
att rationaliseras och vetenskapliggöras. Daniel Svensson har visat att det 
inom skidsporten från 1940-talet och framåt förekom en diskussion inom 

                                                        
285 Johansson I. 1959 s. 8–12. Se även Hellström 2014 s. 118–136, för en diskussion om 
framställningen av Johansson som vanlig, skötsam och enkel. 
286 Magnusson 2002 s. 439–440; Greiff 1992. 
287 Magnusson 2002 s. 448 och 455. 
288 Magnusson 2002 s. 456–470. 
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rörelsen där dessa nya specialiserade och vetenskapligt grundade tränings-
metoder ställdes mot de äldre, där naturlighet och kroppsarbete hade 
betonats.289 Liknande tendenser framkom även inom kraftidrotterna. 

Dessa samhällsförändringar ledde till att klass kom att spela allt mindre roll 
i samhällsdiskussionen som helhet, vilket avspeglade sig i den minskning av 
klasspolemiska inslag rörande kropp och utseende som jag kommer att 
åskådliggöra i nästa kapitel. Industrins och arbetets rationalisering kan också 
på ett övergripande plan förklara varför kroppsarbetet förlorade sin betydelse 
som föregiven orsak till en framtida idrottskarriär. 

Helt försvann dock inte sådana orsaksbeskrivningar. Under perioden 
fortsatte även fysiska kraftprov kopplade till kroppsarbete att framhållas som 
imponerande, såsom att lyfta tunga spannmålssäckar på 80 kilo. Vanligen 
beskrevs hur detta skedde genom ett slags manlig utmaning och tävlan angå-
ende vem som kunde lyfta tyngst eller bara klara av kraftprovet i fråga.290 
Sättet varpå kroppsarbete beskrevs som muskel- och styrkeutvecklande fort-
löpte under 1950-talet i Rekord-magasinet/Rekord, även om trenden var något 
avtagande.291 Även i Atletik/Kraftsport levde den i viss mån kvar, om än mind-
re vanlig. I en intervju framhöll exempelvis kroppsbyggaren Kent Andersson, 
en 26-årig murare som blev 1959 års Mr. Sweden, att hans arbete hade bidragit 
till att utveckla en god muskulatur.292 Bäckefors tyngdlyftningsklubb framstod 
som ett annat exempel på hur det kunde se ut ute i landet. Klubbens ”pappa 
och fasta klippa” var polismannen Nisse Magnusson, som framhöll att 
klubben hade ett extra bra idrottsmaterial eftersom skogsbruket var så viktigt 
för samhället.293 

I noveller kunde idén om styrka kopplad till manuellt arbete manifesteras 
ytterligare genom att betona att livet på vägarna, till sjöss eller i timmer-
skogarna hade gjort hjältens kropp hård och vältränad.294 Det kringflackande 
och äventyrliga livet med diversearbeten lyftes fram som ideal i skildringen 
av boxarnas bakgrund.295 Idealiseringen ingick i en kultur där Jack Londons 

                                                        
289 Greiff 1992; Svensson D. 2016. 
290 Se exempelvis hur Jack Fasig som sextonåring blev utmanad att lyfta 80 kilo tunga 
spannmålssäckar vid en kvarn, efter att han påpekat att det inte var någon konst att lyfta en säck. 
Fasig imponerade och lyfte tre säckar. Fasig skulle även ha tjänat extra på att lyfta upp bilar 
från diket. Rekord nr 7 1959 s. 23–24.  
291 Se exempelvis Rekord nr 26 1956 samlaralbum. 
292 Kraftsport nr 12 1959 s. 5.  
293 Atletik nr 3 1951 s. 9. Se även Rekord-magasinet nr 11 1945 s. 32; Kraftsport nr 5 1958 s. 5 
och 10. 
294 Se exempelvis ”Den bruna ugglans bröder” i Svensk boxning nr 1 1923; ”Fred Fultons debut 
som boxare” i Svensk boxning nr 2 1923; Rekord-magasinet nr 36 1950 s. 22. Se även ”9-upp!” 
av Ringster, där novellen inleddes med att hjälten blir påkommen med att tjuvåka på ett godståg: 
Rekord-magasinet nr 34 1950 s. 5. 
295 Sam Langfords bakgrund skildrades på detta sätt – enligt artikeln nedtecknad efter Sams 
kortfattade och sporadiskt nedtecknade memoarer: Svensk boxning nr 3 1923 s. 2–3. Se även 
skildringen av hur Primo Carnera hade rymt hemifrån vid 17 års ålder och levt på luffen: 
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vilda och okuvliga män var idealet, liksom en romantisering av hårda och 
riskfyllda arbetaryrken.296 

Med andra ord ansågs ofta tungt kroppsarbete i unga år fostra fram starka 
karlar också vid denna tid, men retoriken minskade ändå markant i omfattning. 
En trolig förklaring till att betoningen av ett fysiskt tungt arbete som inkörs-
port till kraftsporterna minskat i betydelse var idrottens utveckling mot ökad 
specialisering och resultatinriktning. En annan bidragande faktor var de ovan 
nämnda förändringarna inom ekonomi och industri, liksom jordbrukets ratio-
nalisering och minskade ekonomiska betydelse, inte minst genom 1947 års 
jordbrukspolitik som drev fram en våg av nedläggning av mindre jordbruk. 
Detta innebar att fysisk råstyrka blev mindre viktig, även i samhället som 
helhet. På 1950-talet började det dittills mestadels manuella avverknings-
arbetet i skogen att ersättas av motorsågar och skogsmaskiner, en rationali-
sering som då drevs fram av arbetskraftsbrist.297 

Kroppsarbete hade alltså ända fram till 1960, om än i avtagande utsträck-
ning, fungerat som ett sätt att bygga en identitet eller ursprungsmyt kring, 
något som var tydligt i skildringen av äldre tiders boxare. Detta visar hur 
seglivade myter är inom såväl idrottens kultursfär som i samhället som helhet. 
Samtidigt kom synen att ändras under 1950- och början av 1960-talet på hur 
träning bäst bedrevs, något som kommer att diskuteras mera längre fram i av-
handlingen. 

Formtoppning genom fysiskt arbete 
Ett hårt och krävande kroppsarbete innan idrottskarriären tagit fart var dock 
inte endast något som byggde upp styrkan. Även under själva karriären kunde 
kroppsarbete vara ett sätt att stärka kroppen och dessutom formtoppa den. 
Denna särskilda aspekt av relationen kroppsarbete–kraftidrott kommer här att 
tjäna som utgångspunkt för några avrundande analytiska resonemang, inte 
minst om vad denna sammankoppling hade för ideologiska betydelser.  

 

                                                        
Rekord-magasinet nr 4 1945 s. 5. I biografin om Jack Dempseys liv romantiserades även luffar-
livet: Langford 1921 s. 17–47. Kända boxares liv, såsom Dempsey och James J. Braddock 
skildrades som äventyrare ”i Jack Londonstil”, Rekord-magasinet nr 29 1950 s. 33; Rekord nr 
15 1959 s. 11. Se även Rekord-magasinet nr 23 1947 s. 8; nr 25 1950 s. 12; nr 47 1953 s. 10; 
Rekord nr 26 1960 s. 22–25 och 35; nr 44 1960 s. 10–13; nr 46 1960 s. 12–13. Se även Rehn 
1974, för en diskussion om Jack Londons författarskap i en svensk kontext och svensk arbetar-
klass intresse för denna litteratur.  
296 Se t.ex. Rekord-magasinet nr 26 1947 s. 5 om romantiserandet kring flottaren, i artikelserien 
”Riskabla yrken” (andra yrken som förekom var gruvarbetare och hamnsjåare). Se även 
Rekord-magasinet nr 47 1950 s. 32, där Joe Louis och Tony Galentos yrkesbakgrunder som 
isutbärare resp. grovarbete betonades inför matchen dem emellan. 
297 Persson B. 1979; Persson B. 2015 s. 491–492; Hjelm 1991; Wilson 1999; Magnusson 2002 
kap. 9 och 12. 
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Paul Berlenbach, 
världsmästare i lätt 
tungvikt 1925–1926, 
arbetar med hacka i 
trädgården som 
träning. Bilden prydde 
omslaget till All 
boxnings premiär-
nummer 1926. Källa: 
All boxning nr 1 1926. 

 
Beskrivningar om kroppsarbete som formtoppning var särskilt vanliga i box-
ningstidningarna under 1920-talet, men förekom även senare under undersök-
ningsperioden. Tidningsläsarna möttes vid flera tillfällen av boxarstjärnor som 
högg ved som en form av träning inför match.298 Joe Louis ska inför den första 
matchen mot Max Schmeling 1936 ha ansetts vara i toppform och ha genom-
fört en god konditionsträning, eftersom han dessförinnan låg på träningsläger 
”uppe i de stora skogarna vid Lafayetteville och högg timmer i fem veckor”.299 
I citatet framträder naturen och skogen som den bästa träningscampen. Kropp-
en kunde, som i Louis fall, vara stark av naturen men den kunde även stärkas 

                                                        
298 All boxning nr 78 1928 s. 1. Se även boxaren Hein Hesser, som på ett fotografi i All boxning 
högg ved med bildtexten: ”Hesser II har i likhet med Paulino och Gühring funnit att yxan är ett 
utomordentligt medel att hålla sig i utmärkt form.” All boxning nr 58 1929 s. 3. Vid ett annat 
tillfälle pryddes tidningens förstasida av två män, bearbetande marken med hacka respektive 
spett. Bildtexten löd: ”Bilden visar hur Berlenbachs manager tvingar sin man till hårdträning, 
för matchen om världsmästerskapet”, All boxning nr 1 1926 s. 1. 
299 Rekord-magasinet nr 44 1947 s. 21; nr 51 1950 s. 49 (citat). 
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ytterligare med föreställningen om det naturliga arbetet i skogen genom ved-
huggning. 

Temat om träning som formtoppning åskådliggjordes ofta med bilder av 
olika slag. Den medierade visuella kulturen har även speglat av sig på hur 
kroppar gestaltas och uppfattas.300 I en visuell kultur sker, enligt Ekström, 
kommunikationen genom visualiseringspraktiker och visualiseringstekniker. 
Praktikerna är de verksamheter som organiserar produktionen och distribu-
tionen av bilder men också hur vi ser på bilder. Praktiker utmärker även de 
olika målen med bilderna och vad de används till. Visualiseringstekniker 
syftar på alla metoder som används vid fotograferingar, exempelvis val av 
objekt/motiv, kamerans placering, närbilder, posering och redigering. Inom 
pressen används även andra tekniker, såsom illustrationer och teckningar.301 
Bildens objekt, komposition och placering i en kontext visar vad avsändaren 
vill förmedla, kommunicera och uppmärksamma. Detta är skapat utifrån 
normer och värderingar förankrade i sociala institutioner. Normer kan dess-
utom bidra till att göra fotograferandet vanemässigt.302 

Vid flera tillfällen förekom fotografier i tidningarna på kroppsarbetande 
idrottsstjärnor såsom Ace Hudkins – ”Vildkatten från Nebraska” – som före 
sin match mot Phil McGraw fotograferades i sin trädgård, där han utförde 
grävarbete för att träna upp sina underarmar och handleder.303 Ett annat 
exempel var boxaren Pete Latzo, som fotograferades i gruvarbetarutrustning 
tillsammans med en lerig häst, som användes vid arbetet i gruvan. Bildtexten 
löd: ”Pete Latzo som gruvarbetare. När Pete i somras skulle upp i titelmatchen 
mot Mickey Walker tyckte han att lite hårt jobb skulle vara bra för att öka 
styrkan och uthålligheten; han tog tillfällig anställning i en Scrantongruva! 
Sådant arbete säges vara mycket värdefullt som medel att stärka axelmuskula-
turen.”304 

 

                                                        
300 Tasker 1993. 
301 Ekström 2006 s. 163–164.  
302 Larsson L. 1989 s. 116–117; Ekström 2006 s. 201–203. 
303 All boxning nr 44 1926 s. 5. 
304 All boxning jul- och nyårsnummer 1926 s. 13. I samma nummer finns även en liknande 
beskrivning av Paolinos formtoppning; en mängd stockar syns på arenan och det kan urskiljas 
hur han står och hugger ved. Bildtexten lyder: ”En bild från det soliga Spanien och från den 
tjurfäktningsarena där baskern Paolino tränat boxning och icke vedhuggning att förglömma.” 
(s. 9) 
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Welterviktsvärldsmästaren Pete Latzo i gruvarbetarmundering poserar bredvid 
en av de hästar som användes i gruvan. Källa: All boxning jul- och nyårsnummer 
1926 s. 13.  
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Detta är ett exempel på hur bild och text interagerade med varandra. Den deno-
tativa nivån var den plats där narrativet utspelades – gruvarbetet och gruvan. 
Denna nivå fylls dock med ytterligare betydelser och rumsliga perspektiv, 
index. Bilden fylldes med ytterligare betydelser genom att referera till åter-
gången till ett gruvarbete för att återigen träna upp styrkan. Bilder förmedlar i 
likhet med texter latenta ideologiska perspektiv. Enligt Roland Barthes har 
bilden dessutom en förmåga att framstå som autentisk och objektiv. Bilder är 
också mer associativa och öppna för tolkningar. De kan därför ses som svår-
tolkade som historiska källor. Fotografiet var en medveten posering där det 
tidigare kroppsarbetet skulle understrykas, vilket refererade till den ideolog-
iska föreställningen på en konnotativ nivå, där kroppsarbetet sågs som styrke-
utvecklande. Denna föreställning hade dessutom, som vi sett, vissa klass-
mässiga och maskulina förtecken. 

Bilden anknyter, som jag berört i inledningen, även till kroppsligt kapital 
eftersom kroppar är bärare av habitus eller, i den mer performativa bemärk-
elsen, hexis. Konkret betyder det att bilden kan ses utifrån både en denotativ 
och konnotativ nivå, och att detta hänger samman med hur kroppen framställs. 
I boxarens och andra kraftidrottares kroppsliga hexis ingick dessutom ett 
performativt fortsatt görande av denna klassbakgrund genom att återgå till ett 
kroppsarbete. Detta avspeglades dessutom i att detta med största sannolikhet 
var ett reklamknep och en illustration av vad som förväntades av boxaren, 
samtidigt som fotografiet knyter an till Latzos erfarenhet av gruvarbetet som 
passande för boxningskarriären, vilket dramatiseras och understryks av foto-
grafiet. Detta stärker ytterligare fotografiets indexikalitet, där boxaryrket och 
gruvarbetaryrket refererar och binds till varandra, liksom till föreställningen 
om boxning som ett grovgöra och farligt yrke, i paritet med gruvarbete. Inne-
börden är att boxaren är någon som inte ryggar tillbaka inför faror och som är 
villig att ta i ordentligt. 

I förlängningen innebar detta att kraftidrottarens kropp främst samman-
länkades med kroppsarbete och inte med rationellt uttänkt träning – en tematik 
jag kommer utveckla i kapitel tre. Som jag har visat var denna uppfattning 
framträdande i 1920-talets boxningstidskrifter, där exempelvis gruvarbete och 
skogshuggning sågs som kraftutvecklande, men även i hur kroppsarbete kom 
att beskrivas som träning under 1940- och 1950-talen. Synsättet började avta 
då, men försvann inte helt. Under 1950-talet kunde Henry Eidmark förtörnat 
utbrista att det var dåligt att det i Göteborg bara fanns en tyngdlyftare av rang, 
vilket kontrasterade mot den uppsjö av potentiella kraftsportare det borde 
kunna finnas där: ”Det är på tok i rikets andra stad med sin stora hamn, sina 
skeppsvarv och storindustrier, där det vimlar av stronga gubbar.”305 

                                                        
305 Rekord-magasinet nr 12 1950 s. 16.  
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Den naturlige kraftsportaren 
Som visats tidigare fanns det en tendens att sätta kraftidrottares kroppar i 
förbindelse med naturen och kroppsarbete i det fria, såsom skogsarbete, 
vedhuggning och markarbete. Det handlade dock inte bara om att naturen 
gjorde kraftidrottaren stark, utan kraftidrottaren framhölls också ofta själv som 
”naturligt” stark. I förlängningen kopplades även kraftidrottarnas kroppar som 
sådana till naturen och skogen, något som diskuteras i det följande. 

Idén om den naturligt starke fightern och tyngdlyftaren var närvarande 
under hela tidsperioden 1920–1960. Journalisten Henry Eidmark menade 
exempelvis att tyngdlyftaren Holger Winquist besatt en naturlig råstyrka. 
Även om Winquist bemästrade lyfttekniken väl, var han ändå enligt Eidmark 
också naturligt stark genom sitt arbete som smed, eftersom att han var ”van 
att få suga i”.306 Kroppen och idrottsprestationen tolkades således i relation till 
Winquists yrke. Styrka, kropp och yrke, och i förlängningen klasstillhörighet, 
bands härvid samman med föreställningen om naturlig styrka. 

Enligt historikern Gail Bederman var hyllandet av den starka manskroppen 
i USA runt 1900 främst kopplat till ett vitt borgerligt maskulinitetsideal, som 
innefattade idéer om den västerländska civilisationens överhöghet och den 
medfödda och naturliga urkraften i manskroppen. Distinktionen mellan ratio-
nalitet/civilisation och medfödd/naturlig fysisk förmåga var dock komplex 
och motsägelsefull. Den borgerliga idrottskroppen kunde underkastas ratio-
nell träning och på så sätt förmådde dess bärare genom viljekontroll bemästra 
den, samtidigt som han vid rätt tillfälle ändå kunde släppa lös den underligg-
ande naturliga fysiska kraften. Dessa föreställningar manifesterade sig tydligt 
på boxningens område, men Bederman visar också att idealen om vit över-
höghet snart kom att utmanas av boxare som Jack Johnson, något jag åter-
kommer till.307 

Den naturliga styrkan och medfödda fysiska förmågan behövde dock också 
skötas om och utvecklas för att uppnå idrottslig framgång. På denna punkt 
fanns det boxare som brast, och som därför inte kunde nå ända fram. Det 
resonemanget passar till exempel tydligt in på beskrivningen av boxaren Frank 
Morans karriär i Svensk boxning 1921: 

Frank Moran har således ständigt hållit sig uppe i toppklassen men han har alltid 
varit mer fighter än boxare. Tack vare sin enastående järnfysik har han utan att 
blinka tagit emot slag som kommit de flesta andra män att sjunka till golvet 
samt räknas ut och på grund av denna naturliga styrka har han egentligen aldrig 
under hela sin långa karriär underkastat sig den rationella träning, som annars 
brukar höra till den amerikanska boxarens dagliga bröd.308 

                                                        
306 Rekord-magasinet nr 12 1950 s. 17. 
307 Bederman 1995. 
308 Svensk boxning nr 6 1921 s. 3. Se även hur flugviktaren Bengtsson från Göteborg blev proffs; 
han hade setts som en ”naturboxare” som bara levde på sin långa räckvidd, kondition och 
anfallslust; All boxning nr 65 1926 s. 1.  
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Den naturligt starka kroppen kontrasterades mot den kropp som förädlats 
genom rationell träning. En kropp kunde och borde vara naturligt stark, men 
den naturliga styrkan måste utvecklas genom ”rationalitet” eller ”vetenskap-
lig” träning. Ett exempel är Max Schmeling, som beskrevs som en ”natur-
pojke” med utmärkta anlag, men ändå behövde hans fysiska fördelar ”utbildas 
systematiskt”.309 

Natur och landsbygd som källor till styrka 
Föreställningarna om den naturliga styrkan associerades ofta till naturen, 
skogen och landsbygden. Dessa företeelser betraktades som nyttiga för folk-
hälsan och idealiserades som hälsosamma och sunda miljöer. De represente-
rade något ursprungligt som inte förfallit till civilisatorisk bekvämlighet. 
Denna idé har varit mycket framträdande, inte bara i det tidiga 1900-talets 
Sverige, utan i hela det moderna samhället. Även i äldre samhällsformer har 
den naturliga landsbygden kontrasterats mot den konstlade staden. Den stärk-
tes under den process av urbanisering och industrialisering som pågick långt 
in på 1900-talet; det var först från 1930-talet som industri och hantverk 
sysselsatte fler svenskar än jordbruket med binäringar.310 Det är sålunda inte 
överraskande att denna tankefigur förekom även i svenska kraftsports-
sammanhang, och genomsyrade de specifika idéerna kring naturlighet där. 
1959 skrev exempelvis Bertil Kylander i Rekord om de fyra ”fightande” 
bröderna Ågren ”med glimtar från deras sällsamma karriärer” på 1930-talet. 
Bröderna skulle ha fötts och växt upp i sörmländska Stallarholmen, där fadern 
var brännare vid tegelbruket. Modern och fadern var av ”kärnvirke” och därför 
blev även sönerna ”praktexemplar”. Den fysiska framgången hänfördes till att 
bröderna redan som små fick lära sig att ta vara på sig själva, och utan tvivel 
var framgångarna ”en följd av det friska och spartanska naturliv, de tvangs till 
i sin tidigaste barndom”.311 

Särskilt vanliga var liknande tankegångar under 1920-talet, då Svensk 
boxning efterlyste en uppryckning för boxningen i landsorten. Anledningen 
var att det säkerligen i ”Norrlands storskogar” ännu fanns oupptäckta ”unga 

                                                        
309 All boxning nr 39 1926 s. 8. I en artikel beskrev dessutom Paolino sina boxningsframgångar 
och att han var tacksam mot sin manager och tränare som hade mejslat fram en riktig boxare ur 
honom. Han hade en naturlig slagkraft men saknat teknik: All boxning nr 39 1929 s. 6. Temat 
fanns även närvarande i noveller; se exempelvis hur hjälten i ”Den bruna ugglans bröder” tar 
arbete i Chicagos slakterier och där blir upptäckt av män som förstod att uppskatta den unge 
jättens möjligheter och lärde honom att skilja mellan slagsmål och boxning. Svensk boxning nr 
1 1923 s. 14. 
310 Williams 1973; Johannisson 1984; Frykman (red.) 1985 s. 64–67; Frykman 1993 s. 184–
186; Statistisk årsbok för Sverige 1945 (1945) s. 40–41. 
311 Rekord nr 45 1959 s. 26–28 (citat s. 27). 
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2-metersjättar, fightermaterial som skulle slå världen med häpnad”.312 Tid-
ningens redaktör Jack Langford inskärpte vilka boxarämnen det fanns bland 
skogsbygdernas arbetare, vilka härdats genom arbetet i naturen: 

Jag har själv i Dalarne sammanträffat med timmerhuggare och flottnings-
arbetare, ynglingar på endast 18–20 år men resliga som vi tänka oss forntidens 
vikingar, med seniga, muskulösa kroppar, härdade genom det friska livet ute i 
skog och mark – boxarämnen som en amerikansk manager skulle tappa andan 
av förtjusning, om han finge beskåda, beundra och taga hand om.313 

 
Langford menade att någon borde resa till Norrland för att fånga upp ”några 
unga jättar”, innan någon manager från USA kom och gjorde detsamma.314  

Hyllandet av det ursprungliga och naturen i samband med beskrivningarna 
av de idrottande männen var heller inte förbehållet svenska idrottsmän. De 
norrländska skogarna var en svensk motsvarighet till det romantiserade Vilda 
västern och ”the Frontier”. I de svenska boxningstidskrifterna förmedlades 
denna romantiserande bild av den amerikanska Västern, exempelvis då 
legendariska boxare såsom Jess Willards eller Jack Dempseys levnadsöden 
beskrevs,315 och hyllandet av skogshuggning kan därför ses som en svensk 
variant av vilda västern-kulturen. Samtidigt var även skogshuggning närvar-
ande i artiklar som med största sannolikhet översatts från engelska till svenska, 
vilket visar på medias och pressens internationella karaktär och kulturella på-
verkan. Som diskuterats tidigare ökade även de kommersiella och populär-
kulturella inslagen i pressväsendet och tidningsutgivningen kraftigt under 
1920-talet i Sverige, med nordamerikanska tidningar som förlagor. Den reto-
rik, struktur och narrativ som där berättades blev även stilbildande för svensk 
press och det är inte konstigt att liknande berättelser, med vissa nationella 
karaktäristika, kom att berättas i svenska massmediers idrottsbevakning. 

Föreställningen om starka karlar i de norrländska skogarna hade en mot-
svarighet i bilden av Kanada inom nordamerikansk boxning. När Jack 
Langford 1923 beskrev och jämförde de båda kanadensiska boxarna Sam 
Langfords och Tom Burns natur och boxarstil förmedlades detta tankegods 
även till svenska läsare genom Svensk boxning. De båda boxarna beskrevs som 
fysiskt lika; de var mindre än de stora tungviktarna men hade ändå kämpat sig 
fram i ringen och hyllades för att de aldrig gav upp. Kanada skapade enligt 
                                                        
312 Svensk boxning nr 6 1923 s. 2. 
313 Svensk boxning nr 6 1923 s. 3. 
314 Svensk boxning nr 6 1923 s. 3. Sammanblandningen av Dalarna och Norrland är något som 
Langford gör i sin artikel. 
315 Se exempelvis Jack Langfords biografi om Jack Dempsey, Langford 1921, och Rekord-
magasinet nr 40 1945 s. 33, om mellanviktsboxaren Stanley Ketchels fysik: ”Det hårda livet 
som cowboy på Vilda Västerns rancher innan han blev boxare, hade åt Ketchel skänkt herkulisk 
styrka och otrolig smidighet. Från midjan och upp var han byggd som en tungviktare. En blick 
på hans oerhörda skuldror och muskulösa armar, övertygade vem som helst om att här låg 
förödande slagkraft gömd.” 
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Jack Langford ”män av järn, av en överdådig seg fysik och smidig andlig vita-
litet, som tillåta dem vara i god kondition och med bibehållen arbetsförmåga”. 
Trots att de båda boxarna började komma till åren var deras kroppar friska och 
starka – lika starka och friska som skogshuggare i Kanadas skogar. Friskheten 
och styrkan, förklarade Jack Langford, emanerade ur den kanadensiska natur-
en. Han hoppades därför att boxningssporten även skulle vinna alltmer mark i 
Norrland, vilket beskrevs som ett Kanada i miniatyr. Där uppe i norr fanns det 
ypperligt människomaterial bland ”friska och kraftiga skogshuggare, timmer-
flottare och gruvarbetare”, och genom att utnyttja detta trodde Jack Langford 
att det skulle gå att få fram en riktig fighter från ”moder Svea”.316 Även atleten 
Starke Arvid gav uttryck för samma bild i sin självbiografi, när han beskrev 
en turnéresa i Norrland med start i Sundsvall. På resan fick Starke Arvid och 
hans turnékamrater ta i ordentligt mot flera ”starka norrlandsbjässar” i publik-
en, både i städer och vid sågverk, som de utmanat i brottning och tyngdlyft-
ning.317 

En annan av 1920-talets kända boxningsprofiler var managern och pro-
motorn Hjalle Palmqvist. Efter en schism mellan honom och boxaren Harry 
Persson började Palmqvist leta efter boxarämnen och tungviktshopp i Norr-
land, för att ta med ner till Stockholm. Svensk boxning följde sökandet med 
intresse och eventuellt hade Palmqvist även hittat en ny kassako i sågverks-
arbetaren Grundström som Palmqvist kallade ”Norrlandsjätten Risko II”. 
Artikeln handlade bland annat om hur stor Grundström var, vilket illustrerades 
av ett fotografi på den långe Grundström tillsammans med andra, kortare män. 
Svensk boxning trodde att Palmqvist nu funnit rätt man i Grundström, ”en stor, 
ståtlig pojke med en präktig räckvidd och utomordentliga muskler”, som 
dessutom arbetat vid ett sågverk i Krokom.318 

Över 25 år senare ironiserade boxningsjournalisten Henry Eidmark över 
tanken på att finna boxare bland starka norrlänningar. Vid ett referat från den 
under 1950-talet fortfarande populära JM-boxningen förklarade Eidmark 
också att ”man” 1925 hade en stollig idé om att ”råstarka norrländska timmer-
huggare och järnvägsrallare, vana vid snusdoseslagsmål och lördagsbataljer 
skulle bli världsmästare i boxning”.319 I andra sammanhang motsade dock 
                                                        
316 Svensk boxning nr 3 1923 s. 2–3 (citat s. 2). Se även berättelsen om Wild Bill McKenzie, 
”Vilda Bill”, i artikeln ”Rallaren från Brittiska Columbias urskogar väcker uppseende som 
tungviktsslugger”: All boxning nr 3 1926 s. 13. Se även novellen ”Virvel-Bo!” i All boxning nr 
4 1923 s. 14–16, för ytterligare romantisering av det vilda Kanada och tanken om den naturlige 
fightern. Ett liknande fall finns i skildringen av den ”primitiva” rallaren från Kanadas urskogar 
i novellen ”I kamp med sig själv”: All boxning nr 3 1926 s. 19. 
317 Andersson A. 1924 s. 68. Lite senare i självbiografin beskrivs norrlänningarna även som 
”jättestarka, väldiga resar”, s. 97.  
318 All boxning nr 36 1926 s. 1. Se även hur flugviktaren Engström beskrivs som: ”En bra pojke 
som boxats i två år och för en kort tid sedan besegrade ’Norrlandsmästaren’ i klassen. Han 
boxar väl och är liksom alla norrlänningar en hård och pågående pojke, som inte viker ens för 
den mest hårda näve.” All boxning nr 87 1929 s. 2. 
319 Rekord-magasinet nr 48 1950 s. 7. 
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Eidmark delvis sig själv, och inskärpte betydelsen av arbete som snöröjare 
eller hamnsjåare i ”friska luften” när han diskuterade samtida boxares fysik. 
Allra bäst vore det enligt Eidmark om ”våra främsta boxarpojkar i likhet med 
skidkungen Sixten Jernberg kunde kosta på sig en sejour som skogshuggare”, 
något som gav både ”kondition och hårda nävar”.320 

Den idealiserade bilden var inte utan verklighetsbakgrund: på 1920-talet 
arbetade närmare hälften av de vuxna männen i Norrland i skogsbruket under 
säsong.321 Till detta kom en allmän fascination och förundran inför de geograf-
iska delar som låg mer avsides från det som var nationens maktcentrum. Detta 
hämtade näring ur föreställningar om det avlägsna som något mer ursprung-
ligt, en utpost i ett vilt landskap, där någon form av nybyggaranda rådde. 
Människor från dessa delar sågs som mer naturliga och vildare, med en fallen-
het för styrka och slagsmål. Samma tankegods fanns även inom tyngd-
lyftningssporten vid slutet av undersökningsperioden. Sibiriska tyngdlyftare 
beskrevs på ett liknande sätt när det framhölls att det i Sibirien fanns naturligt 
”starka karlar”. Styrkan kopplades till avlägsna trakter, långt från den 
bekväma civilisationen.322  

Löparen Gunder Hägg kom att beskrivas på ett liknande sätt, som ett slags 
löpningens naturbarn. Han hade tränat i skogarna bakom husknuten, i den lilla 
byn Albacken i Jämtland, vilket stod i kontrast till Häggs störste motståndare 
Arne Andersson, som var akademiskt utbildad folkskollärare.323 Löparfram-
gångar kunde också förbindas med skogsarbete, som till synes var något som 
pressen särskilt lyfte fram som kraftutvecklande. Hägg arbetade under 1940-
talet i skogen, vilket intresserade tidningspressen på samma sätt som Sixten 
Jernbergs skogssejourer gjorde. Enligt Tolvhed sammanbands männens fram-
gångar med deras närhet till den svenska naturen. Jernbergs skogsarbete 
ansågs ha format hans kropp, stärkt hans psyke och lagt grunden till hans 
framgångar. Mannens svenskhet förankrades i naturen och i förlängningen 
även hans lugna stabilitet.324 

Idén om skogens och landsbygdens urkraft, också avspeglad hos dess in-
vånare, var också fortsatt vanliga i de undersökta tidningarnas skönlitterära 
noveller under 1940- och 1950-talen. Rekord-magasinets idrottsnoveller 
utspelades ofta med landsbygden, och särskilt den norrländska naturen, som 
bakgrund. Norrland stod för det äkta, redliga, vardagliga, kraftfulla och 
naturliga. Fredrik Schougs undersökning av Rekord-magasinets sportnoveller 
understryker att det tema och den berättarstruktur i boxningsnovellerna som 

                                                        
320 Rekord nr 20 1960 s. 12. För mer hyllande ordalag om ”rörligt” arbete i friska luften kontra 
arbetet inomhus på ett stålverk, se Rekord nr 21 1960 s. 28.  
321 Persson B. 2015 s. 491. 
322 Kraftsport nr 11 1959 s. 7–8.  
323 Wijk 2005 s. 259–260. 
324 Tolvhed 2008 s. 104–105. Se även Ehn 1993 s. 218–219, om Thomas Wassberg. 
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här uppmärksammats generellt var bärande för tidskriftens noveller med 
sporttema.325 

Jag vill också tillägga att denna enkelhet, klassbakgrund och geografiska 
hemvist i Norrland, inte bara medförde att idrottsutövarna därifrån sågs som 
moraliskt överlägsna, utan att de dessutom kom att beskrivas som naturliga 
och vilda, något som anknöt till en föreställning om det oförstörda naturbarnet. 
Inom amerikansk boxning fanns en motsvarande myt om den amerikanske 
frontier-mannen, som ställdes mot urbanisering och fysisk förslappning.326 
Fredrik Schoug menar att det inom svensk idrottsrörelse var det lokala och 
den perifera landsbygden som sågs som moraliskt rättesnöre medan staden 
stod för omoral och dålig idrott, i form av fusk och liknande. Schoug relaterar 
detta till vad Mats Franzén kallat en svensk avsaknad av urbana traditioner.327 
Industrialiseringen tog fart relativt sent i Sverige och industriverksamheten 
kom även till stor del att förläggas till landsorten, där råvaror och energikällor 
fanns. Landsbygdsbefolkningen var därför stor i förhållande till arbetstillfäll-
ena inom jordbruket. Urbaniseringen tog lång tid, och 1940 hade fortfarande 
ungefär tre av tio svenskar sin inkomst från jordbruket och dess binäringar.328 

En alternativ förklaring är att dessa föreställningar är ett uttryck för en mer 
generell modernitetskritik, som också kunnat utvecklas i starkt urbaniserade 
samhällen. Idén om det pastorala som något oförstört och ursprungligt gott, 
som ett förlorat paradis i förhållande till staden, är en form av guldålders-
tänkande, en ”det var bättre förr”-mentalitet, där lösningen på problem fanns 
i det förflutna och den oförstörda landsbygden och naturen. Denna föreställ-
ning har som ovan nämnts varit oerhört vitt spridd under olika samhällsepoker. 
I Sverige var den även närvarande i andra folkrörelser än idrotten, och funger-
ade som ett slags manifestation av svenskhet.329 Även i mer kommersiella 
kulturyttringar, exempelvis filmer, ställdes staden i kontrast mot naturen och 
landsbygden. Samtidigt som städerna symboliserade ett modernt och rationellt 
Sverige, fick denna nya rationalitet inte ta överhanden och tränga ut de ideal 
som förknippades med landsbygden: banden med traditioner och det förflutna, 
det rediga och enkla.330 

I mitt material fanns en tydlig sådan modernitetskritik i romantiserandet av 
den enkle mannen nära naturen, gärna i Norrland. Dessa beskrevs i sin närhet 
till naturen som kroppsarbetare, och detta kroppsarbete var också, tillsammans 
med naturen, nyckeln till den idrottsliga framgången. Deras kroppar definiera-
des som naturligt starka och kontrasterades ibland även mot mer ”rationell” 

                                                        
325 Schoug 1997 s. 42–45.  
326 Sugden 1996 s. 30–32. 
327 Schoug 1997 s. 59.  
328 Magnusson 2002; Boëthius m.fl. 1998 s. 18–20; Statistisk årsbok för Sverige 1945 (1945) s. 

40–41. 
329 Edquist 2001 kap. 5.  
330 Qvist 1995 s. 222–249. 
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träning och ”rationella” idrottare, som associerades med modernitet, medel-
klass och urbanitet. Detta faktum kan även ses ur ett klassperspektiv, och då 
innebar naturmetaforiken något annat än det positivt laddade nationssamlande 
som Tolvhed och Schoug påvisat. Det handlade om att positionera idrottaren 
som kopplad till naturen, och på så sätt fråntogs kroppsarbetande idrottare 
agens och rationalitet. Utifrån begrepp som nation och ras representerade 
alltså den svenska naturen positiva värden, vilket Tolvhed framhållit, och som 
även kommer att diskuteras längre fram i kapitlet under rubriken ”Den 
naturlige andre”. Men utifrån klass blev resultatet ett helt annat: då sågs 
idrottarnas träning som mindre rationell och vetenskaplig. 

Städernas fattigkvarter: en alternativ natur 
Föreställningen om den naturlige idrottaren, i detta fall kraftidrottaren, behöv-
de inte kopplas till naturen som sådan. Ibland var det istället föreställningen 
om det enkla och fattiga ”folket” som bidrog till statusen av naturlighet. 
Boxaren Don Cockell beskrevs i Rekord-magasinet som en äkta ”cockney” 
som börjat arbeta som smedslärling i 15-årsåldern och som visste att väl 
hantera slägga och hammare. När han fyllt 17 år 1946 tyckte han det var lika 
bra att försöka tjäna en slant på sin hobby boxning, och blev därför professio-
nell. I detta fall är bakgrunden inte bara länkad till yrket som smedlärling utan 
också till det faktum att han var en riktig cockney vilket stärkte bandet till 
arbetarursprunget ytterligare.331  

Ett annat exempel var hur signaturen Bem i Rekord-magasinet benämnde 
boxaren Rocky Graziano som en ”illbatting” till barn, som bland annat hatade 
skolans stränga disciplin. Han var en riktigt hårdhudad ”gatpojke” som växt 
upp på Manhattans fattiga Lower East Side. Den tuffa omgivningen hade gjort 
Rocky Graziano hård, förklarades det. Redan under de ”tidigare pojkårens 
många våldsamma gatufighter” visade han ”påtagliga anlag för ’the noble art’ 
och började så småningom reflektera över om det kunde vara idé att pröva 
dessa anlag i den repinhängnade [sic] fyrkanten”. Bem förklarade vidare att 
det som skolan och det militära inte förmådde, det kunde boxningssporten, 
nämligen sätta ”fason” på den unge mannen. Grazianos boxningsstil och 
person beskrevs dessutom som ”primitiv”.332 

Den primitiva och naturliga fallenheten för boxningssporten kopplades här 
till den fattiga och ruffiga stadsmiljön, och inte till naturen. Tankegången var 
dock densamma, att det i denna miljö fanns något genuint och primitivt, som 
skänkt idrottaren en naturlig fallenhet för sporten. Föreställningen om hur 
dessa enkla miljöer alstrade fram goda idrottare gällde främst vissa sporter, 

                                                        
331 Rekord-magasinet nr 51 1953 omslagets baksida (Idrottsalbum). 
332 Rekord-magasinet nr 32 1947 s. 19–20 (citat s. 19). 



�
 

���

såsom kraftidrotterna.333 Denna bild fick särskilt stort genomslag under 1940- 
och 1950-talen, då urbaniseringen ökade kraftigt. Många gånger knöt den an 
till ideologiskt konstruerade metaforer om den kaotiska storstaden som inne-
höll såväl faror som löften. Föreställningen om den kaotiska storstaden hade 
redan då gamla anor. Runt sekelskiftet 1900 var den vanlig i arbetarlitteratur-
en, där storstaden var en ofta använd arena för moraliska och politiska strider, 
men även i mer äventyrsbetonad ungdomslitteratur var temat vanligt, såsom i 
boxningsnovellen ”I kamp med sig själv” från 1925/1926.334 

Storstadens trångbodda fattigkvarter med dess gatuliv skildrades som goda 
grogrunder för den naturliga tuffhet och styrka som kraftsportare skulle 
besitta. De kunde därför framstå som i sig själva ”naturliga” miljöer på samma 
sätt som den avlägsna landsbygden. Den kulturellt manifesta texten visar sig 
här genom innehållande olika konnotationer och teckensystem, där ädelhet, 
naturlighet, fattigdom och primitivitet sammanbinds till en föreställning om 
att fattigdom och naturlighet föder goda kraftidrottare och särskilt goda 
boxare. 

Genom att det blev allt vanligare att berättelser om kraftsportares uppväxt-
miljöer utspelades i större städers fattigare områden – huvudsakligen i USA – 
förändrades också den symboliska innebörden i vad det innebar att komma 
från en naturlig miljö. Samtidigt som betonandet av råstyrka och kroppsarbete 
minskade, ökade fokus på att växa upp i tuffa urbana gatumiljöer. Det här är 
även en vanlig föreställning inom modern boxningssport, där en boxares 
framgång ofta förklaras med en hård och ibland problematisk uppväxt i 
”gettot” eller ”förorten”. Detta säger även något om synen på klass och socio-
ekonomiskt ursprung. Woodward betonar att det har blivit fastslaget att 
liknande sociala, ekonomiska och kulturella omständigheter finns bakom box-
ares erfarenheter. Hon påpekar att fattigdom och rasism visat sig vara viktiga 
ingredienser i boxningshistorier, och menar att dessa historier fortsätter att 
förklara varför boxning lockar individer att ta sig ur prekära sociala förhåll-
anden. Enligt Woodward spelar alltså sådana narrativ roll för hur sporten 
kommit att uppfattas av sina utövare. Ideologisk konstruktion sammanvävs 
alltså med utövarnas faktiska erfarande.335 

I exemplet Graziano framträder en beskrivning av boxningen som både är 
och var vanlig, nämligen att sporten kan och kunde få ”fason” på bråkiga ung-
domar. Boxningen kunde alltså rädda unga från kriminalitet och andra prob-
lem. Skildringen av Grazianos bakgrund som naturlig fighter genomsyrades 
även av en föreställning om hur anlaget för sporten hade provats och visats i 
slagsmål med andra pojkar under uppväxten. Detta tema kommer att utvecklas 

                                                        
333 I Tolvhed 2008 nämns också skridsko, utförs- och längdskidåkning och i Wijk 2005 friidrott 
och löpgrenar. 
334 Se avsnittet Framgångssagor i novellform i kapitel 4; Öhrn 2010; Agrell 2008. 
335 Sugden 1996 s. 62–64; Woodward 2007b s. 33–34; se även Wacquant 2004 s. 17. 
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vidare i de följande avsnitten, tillsammans med hur samma fallenhet visat sig 
för tyngdlyftare i styrkelekar under ungdoms- och uppväxtåren. 

Naturliga slagsmål och utmaningar 
Föreställningen om att kroppsarbete var en bra träningsform eller bakgrund 
för kraftidrottare bands många gånger samman med en föreställning om den 
naturligt starke tyngdlyftaren eller naturlige boxartalangen. Hur kunde då 
denna naturlige talang komma till uttryck eller upptäckas? Jo, ofta i samband 
med slagsmål och utmaningar. 

I Svensk boxnings första nummer 1921 beskrevs i en intervju med Jack 
Dempsey hur denne redan i pojkåren slogs och visades ha goda nävar. 
Dempsey menade att en boxare endast kunde ”göra lycka genom sina knyt-
nävar” och hur han redan som pojke insett detta.336 Redogörelsen kunde funge-
ra som ett rättesnöre och en vägledning för de unga pojkar som läste tidningen. 
Genom historier som denna socialiserades de till att vilja fightas och bli som 
idolen Dempsey. Att boxningen många gånger fungerade som ett första steg 
eller som en längtan in i vuxenvärlden, var ett vanligt tema i boxningstid-
ningarna. Liknande händelser skildrades av Harry Wills i All boxning 1929. 
Vid nio års ålder arbetade Wills som stallpojke och det blev ofta konflikter 
med ”kollegorna”, och vid sådana tillfällen hjälpte det bara att slåss, för-
klarade han. Som stallpojke fick han ”de första grunderna i the noble art och 
slutligen kom jag till ringen som professionell”.337 Världsmästare som James 
J. Braddock, men även svenske Leif Wadling, skildrades som ”överdängare” 
på att slåss och de skulle båda ha slagits med större och starkare konkurrenter 
i skolan. Det var också på grund av en sådan konkurrent som Wadling 
bestämde sig för att börja boxas i klubben Landala.338  

 

                                                        
336 Svensk boxning nr 1 1921 s. 6–7 (citat s. 6). 
337 All boxning nr 12 1929 s. 7. Boxaren Johnny Dundee ska dessutom ha blivit upptäckt då han 
hamnat i slagsmål på gatan med en större ”kamrat”: Svensk boxning nr 2 1923 s. 2–3. 
338 Rekord-magasinet nr 23 1947 s. 8; nr 4 1950 s. 11. Se även skildringen av Marcel Cerdan, 
som under uppväxten trots faderns förmaningar slogs med andra pojkar och spöade ”skvaller-
byttor” som tjallat om det hela. Fighterhumöret beskrevs som medfött, eftersom han kom från 
hårda miljöer: Rekord nr 38 1960 s. 13. Enligt Rekord-magasinet kunde en boxare och f.d. smed 
som Bob Fitzsimmons skära guld med täljkniv i USA eftersom att det visade sig att han ”råkade 
ha en medfödd förmåga att slå knock-out, och en dylik artist försörjer sig lika lätt i USA som 
en guldgrävare i Ykon River”, Rekord-magasinet nr 13 1947 s. 17. Se även Rekord-magasinet 
nr 30 1947 s. 17–18 (om Anton Raadik); Atletik nr 1 1944 s. 7; nr 4 1950 s. 16. Se även 
skildringen av mellanviktaren Carl ”Bobo” Olson i Idrottsalbum, där Bobo upptäcker sin ”na-
turliga” fallenhet för att slåss när han hamnar i slagsmål med en ”översittare” på ett lastfartyg, 
Rekord-magasinet nr 37 1953 omslagets baksida. 
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I Rekord-magasi-
nets seriestripp 
Idrottsalbum skild-
rades den australi-
ensiske boxaren 
och sedermera 
världsmästaren i 
bantamvikt, Jimmy 
Carruthers, hårda 
uppväxt i Sydneys 
slummiga hamn-
kvarter där fadern 
försörjde sig och 
familjen som 
stuveriarbetare. 
Ungdomstiden 
kantades av slags-
mål mellan poj-
karna i kvarteret, 
men bråken funge-
rade härdande 
enligt bildtexten. 
Liksom sin far 
började han tidigt 
med stuveriarbete, 
som beskrevs som 
ett ”hårt jobb för 
en grabb, som inte 
vägde mer än 53 
kilo”. Källa: 
Rekord-magasinet 
nr 26 1953, omsla-
gets baksida. 

 
Dessa skildringar följde vissa normativa mönster, enligt vilka slagsmål mellan 
pojkar betraktades som ett naturligt tillstånd och något som fostrade dem till 
att bli riktiga män. Dessa symboliska mönster sammanlänkade föreställningar 
om maskulinitet och våld, men även normen att inte ge upp eller bli hunsad. 

De boxare som ansågs bryta mot detta, som Max Baer och Jack Sharkey, 
betraktades med förvåning. Båda beskrevs som att de hade undvikit slagsmål 
i barn- och ungdomsåren, men när de väl blivit vuxna föll de in i mönstret: de 
hamnade i slagsmål och på så vis upptäckte de sin oerhörda styrka och potenti-
al. Baer skulle enligt Eidmark i Rekord-magasinet aldrig ha visat någon ”fight-
ing spirit” i ungdomsåren, men när han senare tillsammans med några komp-
isar hamnat i konflikt med en lokförare som varit ”vida fruktad för sin väldiga 
styrka”, hade Baer försvarat sig med en desperat högersving som fick angrip-
aren att falla ihop som en tom säck. I detta ögonblick föddes, enligt Eidmark, 
världsmästaren Max Baer. Några dagar senare bekräftades hans nyupptäckta 
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förmåga då han knockade en cowboy med rykte som oövervinnerlig slags-
kämpe.339 På ett liknande sätt beskrevs Sharkey av Edvin Ahlqvist 1956. Först 
när han tagit värvning i flottan kom han till sist att försvara sin rätt med 
nävarna, när han fick nog av hur korpralerna skrikit och kommenderat honom. 
Droppen var när en korpral på en nyårsfest ryckte en glassportion ur Sharkeys 
händer. Han ilsknade till och: 

[…] lappade till den andre på hakan med väldig kraft. 
Den andre släppte glassen och svarade med samma mynt. Inom ett par 

sekunder pucklade de på varandra för fulla muggar. Det var ett riktigt slagsmål. 
De kämpade som ett par vildkatter, men Josef Paul [Sharkey] ansåg han hade 
rätt och gav sig inte. Slutligen slog han den andre i golvet och gick flämtande 
tillbaka till sin stol. 

– Jösses! Vet du vem det var som du klådde? viskade en förskräckt sailor. 
– Nej, sa Josef Paul. 
– Det är flottans mellanviktsmästare, och det är en hårdkokt gosse. Well, 

han var i alla fall hård, tillade sjömannen och kastade en blick på översittarens 
svullna och blodiga ansikte.340 

 
Utöver föreställningen om att flera framstående boxare hade upptäckt sin för-
måga genom att hamna i slagsmål, fanns en tydlig uppfattning om att det var 
nödvändigt med motstånd mot pennalism. Det handlade om att vägra låta 
andra män bruka våld mot en utan motstånd – och detta motstånd var vanligen 
fysiskt och våldsamt. Det handlade om att ta sin egen kropp i besittning: 
kroppen blev redskapet för den enskilde mannens förmåga att reda sig själv. 
Genom slagsmålen i skol- och ungdomsåren förankrades boxarens utstakade 
framtid som just boxare. Våldet och pennalismen i sig betraktades som en 
inkörsport till sporten. Boxarens självförtroende var enligt föreställningen 
kopplat till att göra motstånd mot en orättvis behandling, vilket fick honom att 
framstå som en rättfärdig hjälte. Genom att slåss, ge tillbaka och stå upp för 
sin rätt blev exempelvis en boxare som Sharkey herre över sig själv och fick 
också sin framtid som boxare utstakad.341 

Tidningarna skildrade ofta utförligt idrottarnas barndom, där slagsmål och 
olika styrkeprov sågs som idrottsligt fostrande och socialiserande. Således 
knöts kraftidrottarens kroppsliga framgång till barndomen i formen av en 
utvecklingsberättelse. Tidningarna och journalisterna tog därmed en aktiv del 
i att forma bilden av kraftidrottaren. Genom att exempelvis ge intervjuade 
                                                        
339 Rekord-magasinet nr 5 1947 s. 38–39 (citat s. 38); se även Rekord nr 24 1959 Samlaralbum. 
340 Rekord nr 15 1956 s. 26. Zukauskos var Sharkeys egentliga familjenamn. 
341 Även i novellerna förekom skildringar av hur boxare upptäckte sin fallenhet för sporten eller 
övade upp sin förmåga inom den genom att de tvingats försvara sig i regelrätta slagsmål: All 
boxning nr 19 1926 s. 21 (”Boxmatch”); Rekord-magasinet nr 47 1947 s. 43; Rekord nr 27 1956 
s. 8 (”Sista Fighten”). Vid ett fåtal tillfällen kom dock föreställningen hos en förment allmänhet 
att boxning skulle vara ”skolslagsmål” och ”streetfight” att kritiseras, Rekord-magasinet nr 13 
1950 s. 26. För fler exempel se även Rekord-magasinet nr 49 1950 Idrottsalbum om Vic 
Toweel; Rekord nr 28 1960 s. 26. 
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idrottare möjligheten att beskriva sin bakgrund, betonades både för dem och 
för läsarna att orsakerna till framgången främst stod att finna i barndomen. 
Idrottaren påbjöds därigenom att inta olika positioner och som bärande 
struktur för denna bakgrundsteckning fanns vissa teman som idrottaren måste 
förhålla sig till. Bland dessa fanns dels föreställningen om kroppsarbete som 
en grundbult för den framtida idrottskarriären, dels att ungdomens utmaningar 
i slagsmål och styrkeprov också gynnade karriären. Här avvek Ingemar 
Johansson från normen, då han enligt Rekord med ett leende förklarat för en 
journalist från USA att han blev boxare utan att ha blivit ”klådd” av någon 
”stor översittare i skolan”.342 Samtidigt åskådliggjorde detta just den norm som 
Johansson behövde förhålla sig till, kring hur boxare normalt sett förväntades 
komma underfund med sina förmågor. Samtidigt kan exemplet även visa på 
den sportifieringsprocess som idrotten genomgick under perioden. Hänvis-
ning till slagsmål som en inkörsport till sporten förlorade därmed sin betyd-
else. Även det handgripliga våldet som sådant mellan män kom i allt högre 
grad att betraktas i negativa termer mot slutet av min undersökningsperiod.343 

Kraftsportarna själva lyfte ofta fram uppväxtårens betydelse för den fram-
tida idrottsbanan. Detta märks inte minst i det självbiografiska materialet, där 
det framgår hur slagsmål och ritualiserade utmaningar ingick i den kultur som 
författarna fostrats i. Starke Arvid förklarade inledningsvis i sin självbiografi 
att i ”skildringen av mitt liv och leverne börjar jag med min ungdom, ty hur 
enkel och strävsam den än var, så hänger den intimt ihop med min framtida 
karriär”.344 Den uppväxtmiljö som Starke Arvid beskrev var fylld av arbete, 
eller kan med hans egna ord beskrivas som strävsam. Vad han själv fäste 
särskild stor vikt vid i uppväxten och såg som avgörande för det framtida yrket 
som atlet, förutom det tunga kroppsarbete jag har beskrivit tidigare, var tävlan 
i fysisk styrka och utmaningarna i olika kraftprov. Som ung bonddräng blev 
han tillsammans med andra ynglingar eggad till diverse kraftprov som arm-
brytning, fingerkrok och ”lyftning”, även om de knappt hört talas om atletik. 
I dessa kraftmätningar ingick även att utföra olika arbetsrelaterade kraftprov 
som att lassa timmer på en vagn. Som femtonåring beskrev Starke Arvid sig 
själv som en fullvuxen karl som då visat ”prov på full mannakraft”. Det be-
tydde att han utan större svårigheter kunde ta en tunna råg på ryggen och 
knoga den uppför trappan till sädesboden. Ofta eggades han till dessa kraft-
prov påhejad av andra män i sin närhet. Starke Arvid skildrade en miljö där 
ynglingarna provade sina krafter mot varandra.345 Han beskrev även brottning 

                                                        
342 Rekord nr 10 1959 s. 27–28.  
343 Detta faktum har många gånger kommit att beskrivas i termer av en civiliseringsprocess, 
med hänvisning till Norbert Elias, se exempelvis Sugden 1996 s. 176–177. Se även Elias & 
Dunning 1986 särskilt s. 47 och 136–140. 
344 Andersson A. 1924 s. 9. 
345 De beskrivna miljöerna liknar dem som skildrats i Hellspong 2000. 
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som en flitigt beprövad kraftmätning ynglingar emellan, exempelvis värm-
landskastet, som introducerades av ”Värmlands-Ville”. Denne hade enligt 
Starke Arvid blivit en segerviss översittare då han varit lyckosam med sitt nya 
knep, men Starke Arvid tränade i hemlighet för att kunna utmana Ville. Till 
slut kom chansen: 

[…] då Ville i sin vanliga översittarton frågade, om någon hade lust för ett kast, 
sprang jag upp och anmälde mig. Segerviss kom Ville emot mig, men innan 
han ens nått mig med armarna, hade jag ett bastant tag i ynglingen och – pladask 
– där låg han och sprattlade. Man tjöt av skratt, men Ville blev rasande och rök 
på mig ännu en gång. Och omigen fällde jag honom. Men som väl var fanns det 
folk, som såg till att han inte kom åt att använda tjuvknep och råheter, vilket 
han inte annars hade försummat, när jag för tredje och fjärde gången svängde 
honom på skuldrorna i backen. Det kan ju förtjäna att inflikas, att jag vid detta 
tillfälle inte var stort mer än 13 år gammal. Men Ville var snart därefter osynlig 
på den trakten.346 

 
Även Calle Sven beskrev i sin självbiografi upplevelser av utmaning och 
slagsmål under uppväxten på Södermalm i Stockholm. Han redogjorde för en 
kultur där våldet och pennalismen var vardagsmat, och beskrev sig själv som 
”ett prima s.k. busfrö, en överdängare i slagsmål, tålde enormt med stryk 
(något min i övrigt ekonomiske far inte knusslade med) och tillhörde alltid 
främsta eldlinjen i krigföringen mot ‘kissarna’”.347 De så kallade ”kissarna” 
var elever vid Södermalms läroverk, medan Calle Sven tillhörde eleverna från 
”doggeboet” Malongen vid Nytorget, som då fungerade som folkskola.348 Men 
våldet kunde även beskrivas som något nästan roande. Calle Sven arbetade 
under perioder som utkastare och ordningsvakt under början av 1900-talet, 
exempelvis på Kafé Flaggen i Gamla stan i Stockholm där ett av nöjena var 
att mucka gräl med Calle Sven. Stamgästerna gjorde även enligt honom sitt 
bästa för att tussa Stockholmsbesökande rallare och andra landsortsbor på 
honom. Dessa gatuslagsmål hade han dock vanligen inga problem att klara av, 
tack vare de kroppskrafter han skaffat sig genom bland annat atletiken. Efter 
tre år blev dock Calle Sven trött på de ständiga slagsmålen, särskilt då folk 
enligt hans uppfattning ofta tog parti för busarna, och han valde därför istället 
att ge sig ut på en cirkusturné.349 

                                                        
346 Andersson A. 1924 s. 14 (citat) och 16–18. Se även hur Starke Arvid beskriver hur han 
arbetade som tegelbärare vid ett nybygge i Eskilstuna och av en äldre murare uppmanades att 
undersöka hur många tegel han kunde bära upp till högsta våningen. När Arvid lyckats bära 
över 40 stycken blev murarna till sig och rapporterade till Eskilstuna-Kurirens redaktion, som 
sedan skrev om kraftprovet i lokaltidningen. Andersson A. 1924 s. 22–23. 
347 Svensson C. 1957 s. 10. 
348 Stockholmskällan, bildtext till foto nr E 30116 (Oscar Heimer, 1909), 
http://www.stockholmskallan.se, sökning på ”E 30116” (hämtad 2014-11-19). 
349 Svensson C. 1957 s. 150–152. I en intervju i Rekord-magasinet tio år innan självbiografin 
gavs ut ska Calle Sven dock ha berättat om hur roliga han tyckte dessa slagsmål varit, och myst 
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Vad som i dessa exempel framträder är således en maskulin kulturell norm, 
där det gällde att ständigt kunna bevisa sin styrka genom slagsmål eller utman-
ingar – att stå upp för sig själv och inte vika ner sig.350 Som Mats Hellspong 
betonat var det långt in i modern tid mycket viktigt för många människor att 
kunna visa att de besatt råstyrka.351 Den som besatt stor fysisk styrka hade 
också ett motsvarande stort maskulint kapital, enligt normen för kroppsliga 
kapitalvärden inom de kroppsarbetande grupperna. Det kunde som i Starke 
Arvids självbiografi handla om att sätta en översittare på plats genom att visa 
att han var starkare. Exempelvis beskrev han hur han av en insändare i 
Stockholms-Tidningen blivit uppmanad att upprepa det amatörrekord som 
slagits av greken Tofalos vid OS i Athen 1906. Enligt Starke Arvids egen 
utsaga bestämde han sig blixtsnabbt för att ”utan dröjsmål skingra de farhågor 
beträffande min styrka, som framskymtade i de omtänksamma sportvännernas 
insändare”, vilket Starke Arvid enligt självbiografin också lyckades med utan 
problem.352 

Normen att försvara sin eller andras heder och rätt med fysiskt våld var 
tydligt manligt könad, och en särskild aspekt av kroppslig fostran och sub-
jektspositionering. Även män med begränsat kulturellt kapital kunde tack vare 
ett särskilt maskulint kapital vinna status, respekt och relativa maktpositioner 
inom den egna gruppen, genom fysisk styrka, utmaningar och våld.353 

Genom att visa sig stark vid tävlan om status mot andra män framträder en 
tydlig könsmässig dimension i källmaterialet. Våld mot kvinnor var att betrak-
ta som negativt medan våld mellan män i kampen om kvinnor var positivt.354 
De empiriska exemplen visade att våld och styrkeprov mellan män var att be-
trakta som något självklart, en institutionaliserad kultur som fostrade både till 
manlighet och sportslig framgång, en form av kroppsligt och maskulint 
kapital. Som Young påpekar finns det vissa sätt att föra sig och rörelsemönster 
som är associerade till olika kön. Inom idrottsliga praktiker socialiseras olika 

                                                        
med hela ansiktet. Inför Stockholms-olympiaden hade han jobbat som ordningsvakt vid en rest-
aurang i Gamla Stan – en ”blygsam krog”, dit alla slagskämpar, sjömän, hamnarbetare, sjåare 
och rallare kom för att mäta sina krafter mot Calle. Ibland blev det en sex–sju ”kurr” på en 
kväll, konstaterade Calle Sven: Rekord-magasinet nr 9 1947 s. 41. Harry Persson arbetade även 
han som ordningsvakt på Nalen efter avslutad boxningskarriär, Franzén M. 1992 s. 245. 
350 Se även hur Calle Sven beskrev hur han och andra pojkar blev utmanade i vem som kunde 
klättra högst och snabbast i repstegarna på skutorna i Stadsgården, liksom skildringen av våg-
halsiga äventyr som att klättra nerför Katarinahissen: Svensson C. 1957 s. 14 och 20–21. 
351 Hellspong 2000 s. 43–64. 
352 Vid ett brottararrangemang i S:t Petersburg ska även en rysk tyngdlyftare vid namn Moors 
ha betvivlat Starke Arvids rekordnotering, och ett rykte hade spridit sig angående saken. Arvid 
kände sig därför genast tvungen att offentligt visa sin lyftförmåga eftersom att hans anseende 
som atlet var kränkt. Arvid bevisade också för sin vedersakare att han var den starkare av de 
båda: Andersson A. 1924 s. 114–116 och 168–170.  
353 Se McCall 1992 s. 837–867; Skeggs 2000 s. 152; Skeggs 2004 s. 3. 
354 För exempel, se All boxning nr 9 1926 s. 15; Atletik nr 10 1938 s. 21; Rekord-magasinet nr 
16 1945 s. 25–26; nr 45 1947 s. 7; nr 47 1947 s. 43; Rekord nr 38 1959 s. 24–25. 
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kroppar till tänkande och agerande med könsdikotomiska inslag, där män 
uppmuntras till mer aggressivitet än kvinnor.355 

Ingredienserna med utmaningar och tävlan, teknik, skicklighet och råstyrka 
i arbetslivet var särskilt vanliga i manliga kroppsarbetaryrken, vilket gör det 
föga överraskande att man-mot-man-idrotter som boxning i särskilt hög grad 
intresserade manlig arbetarklass. Våldet har pekats ut som en integrerad del 
av en maskulin folklig kultur.356 Det ansågs höra vardagen till och handlade 
enligt Mats Franzén om heder. Den ingick i ett slags maskulin kult av styrka, 
där det var kränkande att påpeka att någon inte kunde eller ville slåss. Våldet 
följde dock vissa kulturella normer där varken vapen eller tillhyggen borde 
användas utan bara nävarna. Franzén menar att slagsmålen knappast var ovan-
liga i mellankrigstidens Stockholm, men han antar att de var ännu vanligare 
före sekelskiftet 1900.357  

Att våldsutövandet skulle vara ett entydigt folkligt eller arbetarklass-
relaterat fenomen var dock en sanning med modifikation. Våldet syntes även 
under perioden i det ojämlika maktförhållandet mellan lärare och elev; både i 
folkskolan och läroverken vara aga och annat våld en viktig disciplinerings-
metod,358 vilket tedde sig kränkande för både Calle Sven och särskilt för Harry 
Persson.359 Även inom delar av överklassen fanns en gammal heders- och 
utmaningskultur genom exempelvis dueller. Duellen har skildrats som en del 
av en ritualiserad våldskultur mellan män, där feghet och svaghet sågs som 
omanligt, och den kunde vara ett sätt för adeln att visa på sin exklusivitet 
gentemot andra stånd. Det kan ses som en delförklaring till varför boxning 
kunde appellera till såväl överklass och arbetarklass.360 

Denna äldre våldspräglade överhetskultur började på 1700- och 1800-talen 
överflyglas av en större betoning av fredligt sinnad vänskap vid konstruk-
tionen av maskulinitet och homosociala band, vilket utgjorde en del av tidens 
borgerligt sinnade adelskritik.361 1700-talet har beskrivits som en brytningstid 
vad gäller duellväsendet, då den äldre hederskulturen övergick i en mer 
modernt kommersiell och marknadsanpassad kultur, med lägre tolerans mot 
våld. Den maskulint genomsyrade kulturen av heder och utmaning levde dock 
i viss mån kvar, exempelvis levde duellen som institution länge vidare inom 
                                                        
355 Young 2000. 
356 Se exempelvis Johansson E. 1994; Johansson E. 2003; Hellspong 2000. Hellspong har även 
diskuterat huliganismen och läktarvåldet som en förlängning av en äldre folklig kultur där olika 
fysiska såväl som våldsamma kraftmätningar ägt rum mellan byar och olika yrkeskategorier, se 
Hellspong 1986 s. 60–63.  
357 Franzén M. 1992 s. 64 och 318–321. 
358 Johansson & Florin 1996 s. 31–32; se även Franzén M. 1992 s. 342. 
359 Svensson C. 1957 s. 10–12; Persson H. 1933 s. 6–8. 
360 Angående boxning och klass se Gorn 1986; Boddy 2008; samt om arbetarklass och våld: 
Ekenstam 2006 s. 17. Om duellkulturen, se Collstedt 2007. Dag Lindström har skrivit om kopp-
lingen mellan våld, heder och ära: Lindström 2002 s. 47–71. Se även Österberg & Lindstedt 
Cronberg 2006. 
361 Collstedt 2007 s. 18–19; Mosse 1996 särskilt s. 17–39 om borgerlig duellkultur. 
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militära och akademiska kretsar. Den så kallade mensurfäktningen har florerat 
i tyska studentmiljöer från 1800-talet till vår egen tid, vilket kritiserades i mitt 
källmaterial som ett exempel på överklassens betydligt farligare vålds-
utövande, där tillhyggen användes, jämfört med arbetarklassens boxning.362 

Med detta sagt, fanns alltså ändå en tydlig norm förmedlad i mitt käll-
material, som betonade vikten av att träna upp kroppen till styrka, men även 
förmågan att med våld kunna hävda sin rätt och att försvara sig. Denna norm 
torde ha internaliserats hos åtskilliga av undersökningsperiodens kroppsarbet-
ande män som hexis, med kroppsscheman som innefattade en självklar bered-
skap att vid behov visa upp sin fysiska styrka. Enligt Bourdieu synliggörs 
olika sociala värden genom kroppen.363 Individen kan genom exempelvis trän-
ing i att tåla smärta eller skaffa sig muskler fostra och aktivt forma sin kropp.  

Även om individen framträdde som ett aktivt subjekt, var subjektsposition-
erna begränsade på grund av kulturella och ideologiska strukturer – givna 
normer som följde olika sociala mönster och handlade om positioneringar i 
det sociala rummet. I källmaterialet är det tydligt att kamp om status och hier-
arkier betraktades som något centralt, och kroppen spelade en avgörande roll 
för hur männen beskrevs, och för hur de uppfattade sin egen och andras posi-
tion.364 Detta gjorde att kraftsportarna låstes fast vid ett visst bestämt kulturellt 
mönster som gjorde att de kunde framstå som stående närmare naturen. 

I detta avsnitt har vi sett hur vägran att ge upp eller acceptera översittare 
tillskrevs ett positivt värde. Det kan ses som en form av tävlan om positioner. 
Denna tävlan var ett uttryck för maskulinitet. Genom att fortsätta kämpa 
tillskrevs personen i fråga en rad positiva egenskaper, som bildade grunden 
för ett maskulint kapital, men också ett kroppsligt kapital, då den starka och i 
viss mån aggressiva kroppen hade möjlighet att uppnå en bättre position än 
den mindre och svagare. 

Den naturlige andre 
Vi har nu sett hur den kraftidrottande kroppen laddades med olika föreställ-
ningar om klass, kroppsarbete och en slagsmåls- och utmaningskultur, vilka i 
sin tur ansågs stå för det naturliga. En annan viktig projiceringsgrupp för 
dessa föreställningar om naturlighet var boxare som rasifierades såsom svarta, 
i enlighet med den dominerande tendensen att dela upp mänskligheten i skilda 
raser.365 Svarta kom att beskrivas som ännu mer naturligt tränade och med 
ännu mer medfödd talang och fallenhet för boxning. 

                                                        
362 Larsson E. 2005; Collstedt 2007 s. 17; All boxning nr 9 1926 s. 13. 
363 Bourdieu 2010 s. 190. 
364 Bourdieu 1992 s. 74; Bourdieu 2010 s. 207–208; Throop & Murphy 2002 s. 188. 
365 Om rasifiering, se exempelvis Miles R. 1989; Murji & Solomos (red.) 2005; Das Gupta 
2007; Molina 1997; Mulinari & Neergaard 2004. 
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Eftersom den svenska boxningspressen till stor del hämtade inspiration och 
förebilder från den amerikanska boxningsvärlden, kom rasföreställningar att 
prägla den svenska boxningspressen i kanske högre grad än vad som annars 
var att vänta.366 USA skilde sig från Sverige genom att rasismen mot svarta 
var institutionaliserad på ett helt annat sätt, där den rent faktiskt drabbade 
människor i vardagen i stor omfattning. I sydstaterna rådde ännu raslagar och 
lynchningar var vanliga. Den amerikanska boxningsvärlden var också, likt 
samhället i övrigt, full av rasistiska föreställningar där vita och svarta boxare 
kontrasterades mot varandra. Vit överlägsenhet och civilisation kontrasterades 
där mot svart underlägsenhet.367 

Svarta boxare, och idrottare överlag, hade redan runt sekelskiftet börjat 
betraktas som ett hot mot föreställningen om vit civilisatorisk överlägsenhet. 
En tidig vagel i ögat på det vita USA var tungviktaren Jack Johnson – särskilt 
då han innehade världsmästartiteln 1908–1915. Han bröt mot föreställningen 
om vit överlägsenhet och därmed i förlängningen rätten att dominera dem som 
betraktades som underlägsna raser, nationer och folkgrupper. En stor del av 
såväl publik som journalister och myndigheter gjorde vad som stod i deras 
makt för att stoppa Johnson. Det var även nu föreställningen och begreppet 
”det vita hoppet” kom att konstrueras, då förhoppningen var att en vit tung-
viktsmästare skulle ta tillbaka titeln från Jack Johnson. Slutet för Johnsons 
boxningskarriär kom då han dömdes till fängelse för ett fabricerat brott, ”vit 
slavhandel”, med hänvisning till att han färdats med sin vita fästmö över en 
delstatsgräns och köpt gåvor till henne.368 

Enligt historikern Jeffrey T. Sammons fortsatte rasismen mot afro-ameri-
kanska och afrikanska boxare i USA under 1920- och 1930-talen att vara insti-
tutionaliserad genom det som kallades the color line. The color line ledde till 
att svarta boxare vägrades chansen att bli världsmästare, varför legitima tung-
viktsutmanare som Joe Jeannette, Sam McVey, Sam Langford och framförallt 
Harry Wills aldrig fick chansen att boxas om mästartiteln. Den iakttogs ända 
fram tills Joe Louis fick en titelmatch 1937, som han sedermera också vann.369 
                                                        
366 Ofta kopierades och översattes amerikanska boxningsartiklar med några modifikationer till 
de kommersiella svenska boxningstidningarna. 
367 Se t.ex. Sammons 1988 kap. 2–6; Saxton 1990; Roediger 1991; Bederman 1995 s. 42; 
Ignatiev 1995. För vidare forskning om rasism i idrottsvärlden, ofta förenad med nationalism, 
se t.ex. Woodward 2004; Bale & Cronin (red.) 2003; Darnell & Hayhurst 2013; Rollason 2011; 
Carrington 2010; Miller & Wiggins (red.) 2004. Medie- och pressbevakningen av idrottsevene-
mang och idrottare som sådana har spelat en betydelsefull roll i att föra fram sådana budskap 
och uppfattningar till allmänheten, något även svenska historiker och medievetare berört: 
Tolvhed 2008; Stark 1998 s. 103–129; Wallin 1998 s. 96–99; Hellström 2014. 
368 Sammons 1988; Bederman 1995 s. 1–43. Exempelvis röstade kongressen för ett visnings-
förbud mot filmer som skildrade hans matcher och träningar, då föreställningen om vit överläg-
senhet hotades av hans vinster över Burns och särskilt Jim Jeffries (som kom att konstrueras 
som ”det vita hoppet” i massmedia). Efter Johnsons vinst över Jeffries finns flera rapporter om 
arga vita mobbar som lynchade svarta såväl i New York som i övriga USA. 
369 Sammons 1988 s. 73–74. 
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Sådana företeelser gjorde även avtryck i svensk pressbevakning under 
samma period, vilket förstärkte den roll som föreställningar om ras spelade 
även inom svensk boxningskultur. Det är därför nödvändigt att inkludera 
dessa aspekter i analysen, för att begripa nyanserna och mekanismerna i de 
föreställningar kring kroppar och klasser som utgör avhandlingens huvudsak-
liga studieobjekt. Vitheten hos svenska boxare var vanligen underförstådd,370 
men det var ändå inte sällan som den mer explicit kontrasterades mot svarta 
boxare från i första hand USA. 

Även om både förekomsten av ordet ras och tanken om olika rasers existens 
var mycket vanlig, var det endast svarta – afro-amerikanska, afrikanska och 
jamaicanska – personer som i källmaterialet tillskrevs en särskild ringstil eller 
ett boxningssätt, en stil som definierades av föreställningar om rasegenskaper. 
Särskilt under 1920- och 1930-talen beskrevs ras som något naturgivet och 
självklart i tidningsartiklar och matchreferat i mitt svenska källmaterial. 
Vithetsnormen var där tydlig genom att ras i princip uteslutande syntes exi-
stera då svarta idrottare skildrades eller då svarta mötte vita, något som då ofta 
skildrades som en kamp mellan olika raser.371 

Svarta boxare avhumaniserades genom att definieras som primitiva och 
lägre stående människor. I analogi med de norrlänningar som tidigare exemp-
lifierats, skildrades de ofta som ”naturligt” goda boxare.372 Detta innebär inte 
att beskrivningarna och föreställningarna om den ”naturlige” bör ses som lik-
ställda eller jämförbara i de båda fallen, men det visar hur klass och rasföre-
ställningar samverkade för att kategorisera och positionera människor.373 

Detta ingick i en föreställningsvärld om natur och naturlighet, som för-
knippades med idrottare från underordnade grupper inom kategorierna kön, 
ras och/eller klass, varigenom de kontrasterades mot ett dominerande rationa-
litetsideal, som associerades med vita män ur de övre samhällsskikten.374 Vissa 
grupper av människor ansågs därmed stå närmare naturen och vara ”natur-
ligare” än andra. Särskilt tydligt var detta då olika djur- och naturmetaforer 

                                                        
370 För en diskussion om rasbegreppets ideologiska och historiskt kontextbundna aspekter, se 
t.ex. Fields 1982 s. 143–177; Fields 2001 s. 48–56.  
371 Boxningsmatchen mellan kubanske fjäderviktaren Eligio Sardiñas Montalvo – mer känd 
under artistnamnet Kid Chocolate – och USA:s Fidel la Barba beskrevs som en match mellan 
olika raser där Montalvo representerade de svarta: All boxning nr 42 1929 s. 2. Sam Langford 
beskrevs som ”fenomenet från Halifax, den svarta rasens störste fighter, Harry Wills besegrare 
för vilken Jack Johnson var rädd”: Svensk boxning nr 3 1923 s. 2. Se även Hellström 2014 s. 
93–97; Tolvhed 2008 s. 244–251. 
372 I sammanhanget kan noteras att boxning under mitten av 1800-talet sågs som ”the peculiar 
gift of the white man” då endast några afro-amerikanska boxare som Tom Molineaux och Bill 
Richmond fanns. När Jack Johnson tagit mästartiteln i tungvikt 1908 måste vinsten förklaras 
med en rad rasistiska föreställningar kopplade till Jack Johnsons fysik, exempelvis en tjock 
skalle som tålde mycket slag. Boddy 2008 s. 174 och 185. 
373 Se Berger M. & Guidroz (red.) 2009; se även De los Reyes & Mulinari 2005. 
374 Harraway 1991; Shilling 2012 s. 48–51; Johannisson 1994; Johannisson 1997; Tolvhed 
2008.  
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användes för att beteckna svarta boxare, med ordval som ”djungel”, ”gorilla”, 
”feghet” och ”tjockskallighet”. Detta gick betydligt djupare än det som rikta-
des gentemot vita boxare från arbetarklassen, även om dessa, som nämnts, 
också beskrevs som stående nära naturen och som ibland också liknades vid 
djur, men då i regel i betydligt mer smickrande ordalag.375 

Den svenska pressen återspeglade den vanliga kontrasteringen i USA, där 
vita boxare förknippades med ärliga och hårt arbetande män, medan afro-
amerikanska boxare beskrevs som fega.376 Den svensk/norske boxaren Otto 
von Porat gav uttryck för denna bild då han i en intervju 1929 menade att han 
hade två prima svarta tungviktare ”som håller att slå på, och de får tjänstgöra 
växelvis under fem ronder”. Men även om de sades vara ”utmärkta sparringar” 
var de ”i de allra flesta fall odugliga i matcher, då de äro fega till naturen”. En 
liknande bild uttryckte även Harry Persson i sin självbiografi, där han beskrev 
svarta som fega och clinchande.377 Citatet knöt an till en bild av svarta boxare 
som slagtåliga men fega, ointelligenta och djuriska. Detta tema var även 
vanligt i 1920-talets skönlitterära boxarnoveller, där en svart boxare ofta fick 
fungera som en kontrastverkan mot den vite hjälten, ofta med svenskt påbrå.378 

Även i olika illustrationer kontrasterades den svarta kroppen mot den vita. 
När svarta boxare förekom i tidningarnas illustrationer var dessa vanligen 
tecknade enligt den så kallade blackface-traditionen. Denna hade fötts ur så 
kallade minstrel-shower, där vita målat sig svarta i ansiktet med bränd kork 
och röda stora läppar för att på ett stereotypt rasistiskt sätt porträttera svarta. 
Svarta framställdes vanligen som korkade, arbetsskygga och lättjefulla.379 När 
svarta boxare förekom illustrerade i svenska boxningstidningar under 1920- 
och 1930-talen var dessa standardmässigt tecknade enligt blackface-
traditionen. I en kliché från 1929 om hur Al Brown och Max Schmeling jagade 
tungviktstiteln var Brown tecknad enligt blackface-traditionen, som en vilde 
som jagar Schmeling med en gaffel för att stoppa honom i en kokande gryta.380 

Blackface användes sålunda även i Sverige, som dessutom kunde det bruk-
as för att konstruera svenskhet. En serieillustration där boxaren, tyngdlyftaren 
och kraftkarlen Calle Sven kontrasterades mot Jack Johnson var ett exempel 
på detta. I serien ställdes Calle Svens ”svenska” träningsregim mot Jack 
Johnsons. Calle Sven var tecknad i bar överkropp med svällande muskler. Han 
tränade med vikter och körde en skottkärra som det stod ”svensk malm” på. 
Jack Johnson var däremot ritad enligt blackface, och hans träning bestod i att 

                                                        
375 Se avsnittet Bildade borgarboxare och naturliga arbetarfighters i kapitel 3. 
376 Early 1994 s. 5–12.  
377 All boxning nr 68 1929 s. 1; Persson H. 1933 s. 125. I källmaterialet användes regelmässigt 
ett annat ord än ”svart(a)”. 
378 Se exempelvis Svensk boxning nr 5 1921 s. 14; nr 2 1923 s. 7 (”Fred Fultons debut som 
boxare”); novellföljetongen ”Bara en […]” i All boxning nr 33–36 1926; Rekord nr 1 1960 s. 
23–24 (”Säg det med vänstern”). 
379 Lott 1993. 
380 All boxning nr 70 1929 s. 2; se även All boxning nr 65 1929 s. 1. 
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köra en snabb bil och klä sig i pråliga kläder, vilket ytterligare kontrasterades 
mot Calle Svens mer avklädda träningsslit.381 Calle Svens kropp, muskler och 
träningsregim användes sålunda för att manifestera den svenska nationen. En 
svensk man var hårt arbetande och drog den ”ursvenska” järnmalmen i en 
kärra bara genom handkraft. Denna föreställning om överlägsen ”svensk” 
träning var vanlig även senare under 1900-talet, som tidigare forskning visat 
med exempel från populärpressens skildringar av efterkrigstidens olympiska 
spel.382 Om blackface-traditionen vuxit fram i USA under 1800-talets senare 
del, med funktionen att svetsa samman en vit arbetarklass mot svarta,383 kom 
den i Sverige snarare att förstärka sinnebilden av en svensk nation, som genom 
Calle Sven förkroppsligades som vit, arbetsam och fysiskt stark. 

I svenska boxningsmedier fanns en särskild fascination inför möten mellan 
vita svenska och utländska svarta boxare, vilka kunde aktualisera såväl 
nationalistiska som rasistiska inslag. Detta uttrycktes exempelvis när 1920-
talets svenske boxaridol Harry Persson boxades mot den afro-amerikanske 
boxaren Jack Townsend. Även i en artikel om boxaren Keddy Jansson från 
1923 var rasstereotyperna klart närvarande. Läsarna av artikeln fick stifta 
bekantskap med mötet mellan Jansson och hans ”första färgade motståndare”, 
James Dickson. Artikeln framhöll hur Dickson blev uträknad efter en fullträff 
på käken, trots att svarta ”i allmänhet tåla hårda slag”. Dickson fick således 
dessa rasstereotypa karakteristika tillskrivna sin kropp och person.384 

Det faktum att Dickson boxades på en gala i Sverige framhölls också som 
ett lovvärt exempel på hur svenskarna inte brydde sig om the color line, utan 
att alla boxare var välkomna att boxas i Sverige. På samma sätt var svensk 
boxningspress under 1920-talet ofta kritisk mot hur Jack Dempsey undvek att 
möta Harry Wills, som beskrevs som en mycket trevlig och tillmötesgående 
”färgad gentleman”. Wills svårigheter på grund av ”rashat” lyftes fram, 
parallellt med romantiserande och exotiska beskrivningar av hans kropp som 
bottnade i en rasistisk föreställningsvärld.385 

                                                        
381 Svensk boxning nr 8 1921 s. 18; för liknande illustrationer se All boxning nr 13 1929 s. 2; nr 
34 1929 s. 1. Theresa Runstedtler har påvisat att detta var en nidbild som den amerikanska och 
europeiska pressen gav Johnson, som en playboy i vackra kläder med smak för snabba bilar: 
Runstedtler 2012; se även Ward 2004. 
382 Tolvhed 2008 s. 244–251. 
383 Ignatiev 1995; Roediger 1991; Lott 1993; Saxton 1990. 
384 All boxning nr 3 1923 s. 5; se även de rasistiska beskrivningarna inför en galakväll anordnad 
av ABS 1929, All boxning nr 83 1929 s. 1. 
385 Svensk boxning nr 3 1921 s. 4; nr 3 1923 s. 2–3; För en liknande beskrivning av Harry Wills 
som Dempseys överman under 1920-talet, liksom att Wills är en gentleman med fantastisk 
kropp, se Svensk boxning nr 8 1921 s. 7. Se även hur All boxning tog parti för Wills: ”De säga 
att Harry Wills förlorat sin ’punch’ [sic] – men ingen vill smaka den!” All boxning nr 8 1923 s. 
7. Se även Svensk boxning nr 8 1923 s. 6–7; All boxning nr 3 1923 s. 10. Se även All boxning 
nr 16 1926 s. 17, då Dempsey ska möta Gene Tunney, och båda beskrivs som fega boxare; 
Wills får stå och kika in bakom en dörr illustrerad enligt blackface-traditionen. 
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På så sätt konstruerades en bild av en svensk nation som var meritokratisk, 
modern och icke-rasistisk till skillnad från USA. Samtidigt visade de ras-
stereotypa beskrivningarna på något annat. Svarta boxare fungerade i Sverige, 
liksom i övriga Europa, som en ingrediens i ett populärt och kommersiellt 
spektakel. Svarta kroppar var säljbara och i boxningsringen kunde fascination-
en för periodens stereotypa och rasistiska bilder av svarta få utlopp, då svarta 
boxare både sågs med fascination, förskräckelse och förnöjelse.386 

Det fanns alltså en sorts dubbelhet där kritik av den amerikanska rasismen, 
gärna klädd i svensknationalistisk skrud, kunde förenas med rasistiska före-
ställningar på andra sätt. Ett annat sådant exempel kan hämtas från när All 
boxning diskuterade the color line i anslutning till matchen mellan Harry 
Persson och Carl Carter 1926. Carter var enligt redaktören Harrison en god 
och stark boxare, och konstaterade att denne hade allt ”vad en tungviktsboxare 
skall ha: tapperhet, uthållighet, beslutsamhet och framför allt – ambition”. 
Skribenten ifrågasatte också the color line i retoriska ordalag, och varför 
amerikanerna inte lät svarta få möjlighet att ”i allmän ärlig konkurrens visa 
vad de gå för, låta dem få kämpa för framgången i ärliga matcher, likaväl som 
era gunstlingar?”387 I artikeln fanns ett nationalistiskt drag, där det handlade 
om att skriva upp Carter inför matchen såsom modig, uthållig och beslutsam, 
och därmed en värdig motståndare för den svenske Persson. Genom att 
framställa Carter som en underskattad boxare, mycket på grund av the color 
line, skulle den stundande matchen mot Harry Persson få andra innebörder. 
En vinst skulle betyda att Persson slagit en boxare som egentligen var bättre 
än sin ranking och en förlust det omvända. 

När matchen sedan ägt rum och svensken vunnit den på poäng, beskrevs 
Carter dock på ett helt annat sätt. Då hette det i enlighet med den redan berörda 
myten att svarta boxare varit harhjärtade, att ”Harry Perssons knockoutslag 
studsade på den ständigt clinchande Carters armar”. Den sistnämnde ”räddade 
sig från knockoutnederlag genom sin fega boxning, och blev överlägset 
besegrad på poäng”.388 Den svenska pressen och All boxning behövde då hitta 
en förklaring till varför Persson inte lyckades få till något knockoutslag, och 
förklaringen låg i Carters försvar som här blev till ett ”ständigt clinchande”. 
När det handlade om att inskärpa svensk nationell stolthet och ära beskrevs 
sålunda Carter utifrån samma stereotypa utsagor i svensk press som i ameri-
kansk. 

Detta var ett exempel på hur nation och föreställningen om nationell över-
lägsenhet delvis konstruerades med hjälp av raskategoriseringar. Som Etienne 
Balibar och Immanuel Wallerstein visat, var rastänkandet en integrerad del av 

                                                        
386 Se även Runstedtler 2012 s. 172. Jfr Tolvhed 2008 kap. 5.  
387 All boxning nr 41 1926 s. 2. 
388 All boxning nr 42 1926 s. 1. 
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nationstanken och konstruktionen av nationalstaten.389 Inom boxningssportens 
pressbevakning handlade det exempelvis om att bilden av afro-amerikaner 
som andra klassens medborgare övertogs av svensk press – en tanke som 
dessutom varit avgörande för den nationella självbilden inom kolonialmakter 
och i västvärlden som helhet.390 

Rasismen behövde och behöver inte vara kopplad till svenskhet eller 
etnocentrism. Jag menar dock att kategorierna både var och är flytande och 
ofta interagerade med varandra. Svensk nationalism kunde, som vi sett, såväl 
förenas med rasism, som med ett avståndstagande från utländsk (amerikansk) 
rasism. Historikern Håkan Blomqvist menar att föreställningar om ras inte 
hade samma omedelbara betydelse för den svenska och den europeiska arbet-
arklassen som för den amerikanska, även om föreställningar om civilisatorisk 
tillhörighet ofta just inbegrep föreställningar om ras. Dessa föreställningar ska 
dock enligt Blomqvist kanske framförallt förstås som ”etnocentriska idéer om 
europeisk civilisatorisk och nationell överlägsenhet där ras och etnisk särart 
ingick som viktiga element”. Blomqvist menar att detta kan ses som grunden 
till en svensk rasföreställd nationell gemenskap, som sedan ingick som 
element i uppbyggandet av den socialdemokratiskt ledda välfärdsstaten och i 
den rådande nationella ideologin under 1930-talet. Denna föreställning har 
sedermera spelat en avgörande roll i det moderna Sverige i fråga om integra-
tion, flyktingfrågor och arbetskraftsinvandring.391 

Rasistiska epitet och begrepp fortsatte att användas under 1940-, 1950- och 
1960-talen. Svarta boxare definierades även då i första hand utifrån rastill-
hörighet, och blackface-teckningar fortlevde likaså.392 Det skedde dock en 
förskjutning där de rasistiska uttrycken i viss mån mildrades. I en seriestripp i 
Rekord-magasinet från 1943 var Joe Louis porträtterad i mindre grad enligt 
blackface-traditionen än vad tidigare boxare varit under 1920- och 1930-talen. 
Dock var den afro-amerikanska publik som hyllade Louis fortfarande 
illustrerad helt enligt den rasistiskt stereotypa sedvänjan. Den svarta publiken 
beskrevs dessutom som ytterst känslosam: de tog emot Louis tungviktstitel 
utan behärskning, och kastade hattar och tidningar i luften för att de äntligen 
hade fått ”en ny idol i tungvikt, svart som natten”. Samtidigt fanns en gemen-

                                                        
389 Balibar & Wallerstein 2002. Se även Jackson & Penrose (red.) 1993; för svenska exempel 
se Blomqvist 2006. Jfr Hellström 2014 s. 93–97. 
390 McDevitt 2004. 
391 Blomqvist 2006 s. 24–25 (citat s. 25); se även Molina 1997; Neergaard 2002. 
392 Rekord-magasinet nr 1 1950 omslagets baksida. Se även illustrationerna på omslagens 
baksidor av Ray Robinson i Rekord-magasinet nr 5 1950; Jimmy Carter i Rekord-magasinet nr 
2 1953; Wallace ”Bud” Smith i Rekord nr 20 1956. Se även Rekord nr 26 1956 s. 12; nr 28 
1959 Samlaralbum; nr 33 1960 s. 19; nr 30 1956 s. 18; nr 31 1956 s. 18; nr 14 1959 s. 27. 
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sam nämnare mellan svarta och vita boxare när de tillhörde de kropps-
arbetande kategorierna – även Louis bakgrund med kroppsarbete och fattig 
uppväxt lyftes fram.393 

Nationalism var en annan faktor som kunde överskrida raskategorierna i 
vissa fall. Vid denna tid hade Joe Louis också blivit något av en samlande 
nationell amerikansk symbol, inte minst genom att ta värvning i USA:s armé 
under andra världskriget och genom att avstå de pengar han boxades in under 
kriget till förmån för krigsvälgörenhet. Tidigare hade han blivit betydelsefull 
i maktkampen mellan USA och Nazityskland, då Louis vunnit tillbaka 
tungviktskronan till den amerikanska nationen i sitt andra möte med Max 
Schmeling, vilken sågs som Hitlers man. Matchen i upptakten till andra 
världskriget ledde till att Louis blev hyllad av delar av den vita boxnings-
pressen liksom av president Roosevelt. Samtidigt fortsatte stora delar av 
tidningspressen i Södern, där Louis aldrig skulle bli accepterad, att publicera 
hatfulla artiklar om honom.394 Att Louis i viss mån blev en samlande ameri-
kansk symbol under andra världskriget bidrog förmodligen till att han inte 
skildrades i enlighet med blackface-traditionen – men som vi sett exempel på 
blev hans afro-amerikanska fans det. Bland dem som rasifierades som svarta 
var det bara den som hade status som nationalhjälte som illustrerades med 
individuella anletsdrag. 

Inför matchen mellan Joe Bygraves och Ingemar Johansson 1956 skrevs i 
Rekord att Bygraves hade den svarta rasens ”snabba ringrytm i sig”.395 Före-
ställningen om Bygraves ras ansågs sålunda definiera hans boxningsstil. På ett 
liknande sätt beskrev Henry Eidmark 1959 Battling Siki som gjord för box-
ning: hans boxningsförmåga var medfödd, vilket helt tillskrevs Sikis kropp. 
Enligt Eidmark stod nämligen Siki ”mentalt” föga över ”vilden” och ”genom 
sin naturliga stridsinstinkt, direkt nedärvd från vilda senegalkrigare, och en 

                                                        
393 Rekord-magasinet nr 1 1943 s. 44. Seriestrippen inleddes med att han redan som barn fått 
börja arbeta på bomullsfälten i Södern innan han hamnade i Detroit på Fords fabrik. Som boxare 
förklarades hans fysiska styrka med det hårda kroppsarbetet i unga år. Bildtexten till serierutan 
då Louis arbetade med att hälla järn i en form löd: ”Som 16-åring var han redan muskelstark 
och hård, gjöt stålspänst uti kropp såsom gjutare hos Ford. Där stod han som en Goliath och 
hällde järn i form, fick järn därav i nävarna och slagstyrka enorm.” Han var dessutom tecknad 
i bar överkropp med svällande muskler. 
394 Sammons 1988. För exempel på hur delar av det norra vita USA kom att acceptera Louis 
som nationell hjälte se Sklaroff 2002 s. 958–983. Samtidigt fortsatte diskrimineringen mot 
svarta inom USA:s armé. Exempelvis blev Louis sällskap inte insläppta på en biograf, eftersom 
samtliga nöjesetablissemang i staden var reserverade för vita trupper. Då världsmästaren visade 
sig, var ägarna villiga att kompromissa, men Louis var inte intresserad av någon särbehandling 
utan skrev i ett brev till ”de amerikanska myndigheterna” att om vi är goda ”nog att dö i strid 
för Uncle Sam” så skulle vi ”också accepteras som de vitas jämlike bakom skyttegravarna”: 
Rekord-magasinet nr 7 1951 s. 15. 
395 Rekord nr 9 1956 s. 27. 
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infernalisk muskelsnabbhet nådde han häpnadsväckande framgångar”.396 
Eidmark menade även att Joe Louis var en naturlig boxartalang, något som till 
viss del hade att göra med den ”ras” Louis tillhörde: dessa hade ”naturliga 
talanger” och om dessa gjorde dem till mästare måste de accepteras ”av varje 
idrottsvän, som vill vara rättvis”.397 Eidmark ville uppenbarligen, i hans eget 
tycke, slå ett slag för den rättvisa idrotten och boxningen. Samtidigt positio-
nerade Eidmark afro-amerikanska boxare som Louis som ”naturliga talanger”. 
Rasismen lämnade således avtryck i hur kroppar betraktades och beskrevs.398 

Sålunda fortsatte raskategoriserande begrepp att användas. Det var svarta 
boxare som fortsatt främst beskrevs utifrån rastillhörighet, medan vita boxare 
snarare representerades utifrån nationstillhörighet.399 Även mot slutet av peri-
oden förekom också ofta den dubbelhet jag tidigare nämnt, där den nordameri-
kanska rasismen kritiserades i samma andetag som svarta boxare beskrevs i 
nedvärderande termer.400 

Under 1950-talet går det ändå att skönja en förändring i materialet vad gäll-
de de rasistiska tillmälena och de sätt rasismen verkade på. En delförklaring 
till detta finns i den amerikanska medborgarrättsrörelsens ökade krav på 
jämlikhet och lika medborgerliga rättigheter.401 I svenska boxningstidningar 
under 1950-talet blev de rasistiska uttrycken mindre framträdande, vilket 
avspeglade en tendens som tidigare forskning antytt: att rasismen blev mindre 
explicit i det svenska samhället efter andra världskriget.402 Förändringen kom 
även att avspeglas i seriestripparna och de tecknade illustrationerna, där svarta 
boxare vid slutet av 1950-talet inte längre skildrades enligt blackface-tradi-
tionen. Efter Floyd Pattersons seger över Ingo, i returmatchen 1960, ansåg 
Rekord att vinsten var rättvis. Förklaringen lades inte i några särskilda fysiska 
egenskaper, som kunde hänföras till rasföreställningar, utan snarare till en 
grupptillhörighet, där Pattersons psykologiska drivkraft var de svartas under-
ordning, det vill säga snarare en social än en biologisk drivkraft. Ändå fanns 

                                                        
396 Rekord nr 3 1959 s. 11. Se även hur den 22-årige jamaicansk-brittiske tyngdlyftaren Louis 
Martin, som vunnit i mellantungvikt över ryssen Vorobjev, beskrevs som ”naturbarn” i 
Kraftsport nr 12 1959 s. 9. 
397 Rekord-magasinet nr 3 1951 s. 14.  
398 Harry Wills var, förklarade Edwin Ahlqvist, vältränad på svartas vis, vilket innebar att ha 
stora muskler under skinnet som ”spelade” vid varje rörelse, Rekord nr 14 1950 s. 28.  
399 Rekord nr 39 1959 Samlaralbum på omslagets baksida; Rekord nr 30 1959 omslagets 
baksida. Se även Aren Wilson i Rekord-magasinet nr 12 1950 omslagets baksida. 
400 Ahlqvist kunde t.ex. kritisera the color line och delvis beklaga de problem Jack Johnson 
mötte pga. rasfördomar. Samtidigt tillskrev Ahlqvist Johnson en rad karaktäristika baserade på 
rasistiska fördomar: Rekord nr 46 1960 s. 12; för dubbeltydigheten se även Rekord-magasinet 
nr 44 1947 s. 20–21; Rekord nr 26 1960 s. 40–41. Se även de fortsatta rasistiska uttryckssätten 
hos Eidmark: Rekord nr 17 1959 s. 10–13 och 34; nr 26 1960 s. 13–14; nr 26 1960 s. 14. 
401 Ransby 2003; Foner & Brown 2005. Om medborgarrättsrörelsens förhistoria, se Morris 
1984; Bates 2001. 
402 Se t.ex. Ericsson M. 2015; Ohlsson Al Fakir 2015. 
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en skillnad i att Patterson fortfarande representerade ett kollektiv; han besatt 
inte en enskild individs förmåga utan en grupps, medan Ingo just beskrevs 
som en individ som hade rest sig över andra.403 

Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har jag urskilt en tydlig tendens i källmaterialet att förknippa 
kraftsportaren med en viss klassbakgrund – kroppsarbetande grupper – som 
framförallt innefattade individer ur arbetarklassen, men även personer från 
småborgerskap och småbönder. Tidigare forskning har visat att de flesta 
boxare och tyngdlyftare under min undersökningsperiod hämtades från de 
kroppsarbetandes led. Kraftsportarnas kroppar förlänades vissa värden utifrån 
föreställningar om klassbakgrund och yrkestillhörighet. Jag har även diskute-
rat hur kraftidrottare själva reflekterat kring dessa frågor, och vilka föränd-
ringar som skedde under undersökningsperiodens lopp. I det följande kommer 
att jag att sammanfatta resultaten närmare. 

Kroppsarbete och yrkesliv framstår i källmaterialet som centrala ordnande 
teman som många texter på något sätt berörde. Allt som oftast har dessa teman 
också visat sig vara genomsyrade av olika föreställningar rörande klass. Dessa 
framstår, tillsammans med den närmast stereotypa skildringen av kropps-
arbete som träning, som ideologiskt ordnande i texterna. I detta ingick konno-
tationer rörande vad som förväntades av olika klasser. 

Kraftidrottare med bakgrund i arbetarklassen eller lägre medelklassen be-
traktade ofta dessa sporter inte bara som en form av rekreation, utan även som 
en möjlighet att tjäna pengar (även om det bara var ett fåtal som lyckades med 
det). Detta medförde att idrotterna i viss mån kom att betraktas och betecknas 
som ett yrke. I det självbiografiska materialet lyftes exempelvis förmågan att 
försörja sig på dessa idrotter fram som en del av stoltheten över den egna 
kroppen, styrkan och fysiska förmågan. Inom kraftidrotterna boxning och 
tyngdlyftning var inte amatörismen ett dominerande ideal under undersök-
ningsperioden, vilket skiljer dem från idrottsrörelsens norm. Istället kunde 
kraftidrotterna fungera som en utmaning mot amatöridealet. Amatöridealet 
kunde därmed sägas krocka med ekonomiska och sociala realiteter. 

Att amatöridealet ändå dominerade idrotten som helhet vid denna tid, 
innebar att kraftidrottare ofta behövde motivera varför de valt den professio-
nella banan. Att döma av de undersökta självbiografierna fanns snarast en 
stolthet över att som idrottsman lyckas göra sitt idrottsutövande till ett yrke. 
Detta understryker ytterligare kraftsporternas nära koppling till kropps-
arbetande miljöer, där tävlan i arbetsutförandet och ackordsarbete var vanligt. 
Om en prestation sågs som god, borde vederbörande även få betalt därefter. 

                                                        
403 Rekord nr 26 1960 s. 42. 
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Ingemar Johansson kallade exempelvis proffsboxarna för yrkesmän och 
proffsboxningen för yrkesboxning. 

Men det fanns en annan vanlig sammankoppling mellan yrkeslivet och 
kraftsporterna. Ett fysiskt krävande kroppsarbete skildrades återkommande 
som en närmast självklar grund till varför utövarna blivit så duktiga på sina 
sporter. Detta framkom i de talrika beskrivningarna av idrottare som upptäck-
tes genom deras kroppsarbete, eller som själva kommit underfund med sin 
fallenhet i sitt yrkesutövande. Ett fysiskt arbete ansågs vara styrkefrämjande i 
sig självt. Kroppsarbete kunde även skildras som en god träningsform och 
metod för formtoppning. Särskilt gällde det arbete i skogen, smedjan, gruvan 
och på bygget. Det var manliga sysslor, som sågs som kraftutvecklande då 
tunga bördor skulle bäras eller då en yxa eller slägga skulle hanteras. 

Detta tema kom dock att minska kraftigt under 1950-talet. Träningen hade 
då rationaliserats och vetenskapliggjorts i högre grad, och frikopplats från 
yrkeslivet. Förändringen kan också hänföras till förändringar inom arbets-
processen med minskad betydelse av den rena råstyrkan. Under denna tid 
skedde stora förändringar i skogsindustrin som länge varit en viktig bastion 
för hårt och slitsamt fysiskt arbete. Den tekniska utvecklingen medförde gene-
rellt att arbetsmomenten blev mindre fysiskt styrkekrävande; tvärtom präg-
lades arbetslivet alltmer av repetitiva och monotona arbetsmoment, som slet 
på kroppen på ett annat sätt än tidigare. 

I tidningsmaterialet kom idrottarnas kroppar att sammankopplas med 
kroppsarbete och i förlängningen till en viss klassbakgrund, och på samma sätt 
gjordes denna koppling i det självbiografiska materialet. Calle Sven och 
Starke Arvid beskrev mer än gärna sina arbetsmässiga kraftprov och tolkade 
dessa som viktiga nycklar till framgången. Samtidigt ingick deras beskriv-
ningar i en tydlig genre. Självbiografiskt berättande handlar om publik, 
samhälle och makt, och författare berättar ofta utifrån vad som förväntades 
skulle berättas. Därför ska de självbiografierna jag studerat inte bara tolkas 
som en beskrivning av en utövares förflutna eller bakgrund, utan minst lika 
mycket som uttryck för den tilltänkta läsarens drömmar och förhoppningar. 
Självbiografierna följde ett tydligt narrativt mönster som i viss mån också 
handlade om projektion. Ursprunget till vad idrottaren blev stod enligt dessa 
böcker att finna i barndomen, uppväxtförhållanden och i den unga pojkens 
dröm. De kunde alltså sägas lyda förväntade regler som skulle appellera till 
läsarens förförståelse och personliga aspirationer.404 Dessa regler hade 
ideologiska implikationer, som jag strax återkommer till. 

Detta betyder dock inte att kraftidrottarna inte kände en stolthet över vad 
de lyckats åstadkomma med sina kroppar och det arbete som var nedlagt i 
dessa, vilket dessutom var påverkat av deras klass- och yrkesmässiga 
bakgrund. Denna yrkesbakgrund, kombinerat med för tiden dominerande 
ideal kring maskulinitet, både bland kraftidrottarna och i samhället som helhet, 
                                                        
404 Jfr Hall S. 1990; Woodward 2007a s. 38. 
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präglade dessutom hur de kom att uppleva sina kroppar och uppträda med 
dem. Kraftidrotten såväl som kroppsarbetaryrket kan betraktas som ett homo-
socialt fält, där den fysiska styrkan och utmaningskulturen var en del av ett 
slags maskulint kapital. Styrkan var dessutom en del av det kroppsliga värde 
och kapital som kraftidrottaren besatt och kunde därmed bytas till ett masku-
lint kapital. Samtidigt var kroppsarbetarbakgrunden något som förväntades av 
dem och som uppenbarligen användes i reklamsyfte. Det kunde även handla 
om att skapa en identifikation hos publiken, där de kroppsarbetande kunde 
identifiera sig med kraftidrottarna, medan övriga kunde uppleva dem som 
ärligt hårt arbetande och kanske lite exotiska. Texterna erbjöd läsaren en viss 
subjektsposition som gick i linje med de dominerande föreställningar som 
förmedlades däri. 

Harry Persson och Ingemar Johansson beskrev aldrig det egna kroppsarbet-
et på detta sätt, men i intervjuer förmedlade de ändå samma idé om kopplingen 
kroppsarbete–kraftidrott i uttalanden om andra boxare. Hur sådana intervjuer 
bör tolkas är ur ett källkritiskt perspektiv mer vanskligt, då idrottaren eventu-
ellt inte sagt detta eller godkänt citaten innan artikeln gått i tryck. Men oavsett 
Perssons eller Johanssons verkliga ståndpunkter, understryker deras utsagor i 
intervjuerna det dominerande narrativet kring kroppsarbete som en god 
förberedelse inför idrottskarriären eller som träning under själva karriären. 

Dessa narrativ innefattade föreställningar om hur den rätta kroppsarbetar-
kroppen skulle vara beskaffad, gestaltas och uppfattas. I källmaterialet har jag 
visat hur journalister och illustratörer förknippat boxarkroppen med kropps-
arbete på olika sätt. Och även om det förstås är svårt att säga exakt hur enskilda 
läsare tog emot budskapet, fanns en dominerande kod i skildringarna med ett 
bestämt ideologiskt innehåll, som ofta knöt an till människors vardag och 
erfarenheter. Mycket tyder också på att läsarna – främst unga arbetar- och 
lägre medelklassmän – intagit dessa subjektspositioner genom att internalisera 
dessa budskap. Det självbiografiska materialet är ett tydligt indicium på det, 
även med brasklappen att även de historierna förväntades följa en viss genre 
och möta läsarnas förväntningar. För att anknyta till Bourdieus hexis-begrepp 
erbjöd och gestaltade texterna olika sätt att förhålla sig såväl till den egna 
kroppen som till andras kroppar. I källmaterialet avspeglas olika ideologiska 
representationer som får betydelse för individens hexis och i förlängningen 
identitetsuppfattning. Föreställningar kan som sagt både förkastas och accep-
teras av subjektet, vad som här dock framträder är en dominerande ideologisk 
representation som lyfte fram kroppsarbete som avgörande för idrotts-
karriären. 

De kroppsarbetande männens främsta bytesvärde var deras egna kroppar. 
Enligt Bourdieu konstituerar arbetarklassens kroppstyper ett fysiskt kapital 
med ett lägre bytesvärde än det som har formats av de dominerande klasserna. 
Arbetarklassen har lägre möjlighet att omforma fysiskt kapital till socialt och 
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kulturellt dito, eftersom deras kroppsliga värde redan är undervärderat.405 
Ändå innebar kraftidrotterna en möjlighet, om än begränsad sådan, att om-
forma fysiskt kapital till ett större ekonomiskt och kulturellt dito än vad annat 
kroppsarbete kunde medföra. De kunde på så sätt framstå som ett sätt för 
fattiga män att använda sina fysiska egenskaper för att tjäna pengar. Det här 
implicerar dessutom att kroppsarbetarna i större utsträckning var låsta vid sina 
kroppar. Föreställningen om ”lättförtjänta pengar” var och är en seglivad myt 
inom boxningssporten.406 

Utifrån Skeggs inskärpande av de maktdimensioner som fanns kring hur 
värde attribuerades till olika kroppar, vill jag betona att framställningen av de 
kroppsarbetandes kroppar som ”naturligt” starka och sega ytterst bör sökas i 
en samhällsordning där kroppsarbetande grupper generellt sett befann sig 
långt ner i samhällshierarkin. Framställningen av deras naturlighet ingick i en 
dominerande ideologisk världsbild där över- och medelklassen ansågs besitta 
motsatsen till kraftsportarnas egenskaper: förfining, kultur och civilisation. 

Detta synsätt på kraftidrottarnas bakgrund som kroppsarbetare och arbetar-
klass ledde även till att de kom att betraktas som naturliga och i mindre ut-
sträckning rationellt tränade idrottsmän. Att kraftidrottare betraktades som 
mer naturliga medförde att slagsmål i ungdomsåren ofta sågs som något kraft-
utvecklande för den kommande boxningskarriären. I både tidningsmaterial 
och självbiografier skrevs en kultur av maskulin utmaning fram. Kraftidrottare 
förväntades anta fysiska utmaningar och vägra låta översittare sätta sig på 
dem, såväl vad gällde kraftprov som rena slagsmål. Slagsmål beskrevs som 
naturliga inslag i unga pojkars vardag, vilka hjälpte dem att utvecklas till män. 

Särskilt under 1920- och 1930-talen förknippades denna naturlighet främst 
med landsbygden, inte minst med arbete i skogen. I takt med arbetets rationa-
lisering och den tilltagande urbaniseringen skedde dock en förskjutning. På 
1950-talet, undersökningsperiodens sista decennium, hade istället staden och 
framförallt dess fattigkvarter kommit att få en liknande privilegierad status 
som en ”naturlig” miljö som alstrade framgångsrika boxare. Detta knöt an till 
föreställningar om att underordnade grupper var naturliga, något som kommer 
att diskuteras vidare i följande kapitel. Det rörde sig om ett symboliskt språk-
bruk, med metaforer kring det naturliga, som tjänade att fylla vissa innebörder. 
Sammankopplingen mellan natur och kroppsarbete knöt an till latenta ideolog-
iska föreställningar om de kroppsarbetande grupperna som kroppsliga och 
icke-rationella, där personer från medelklassmiljöer i betydligt lägre grad 
ansågs vara ”naturliga”. 

De svenska kraftidrottarna från arbetarklassen var dock inte de som starkast 
förknippades med idéer om naturlighet i dess mer negativa betydelse av 
djuriskhet och brist på civilisering, vilket vi sett i avsnittet om de boxare som 

                                                        
405 Bourdieu 1978 s. 819–840; Bourdieu 2010 s. 208–220. 
406 Sugden 1996 s. 51–56.  
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rasifierades som svarta. Genom närheten till den nordamerikanska boxnings-
världen blev rasfrågorna ett återkommande tema i svensk boxningspress. Kon-
trasterade mot svarta boxare kom svenska boxare att framställas som individer 
med rationellt beteende, vilket var raka motsatsen till hur de beskrevs i relation 
till den inhemska medel- och överklassen. De svenska boxarna representerade 
fortfarande naturen, men det var i högre utsträckning naturen i positiv bemärk-
else (enkelhet, ursprunglighet) medan de svarta boxarna oftare ansågs repre-
sentera naturen i negativ mening (vildhet, djuriskhet). 

Under slutet av undersökningsperioden betonades inte bakgrunden i ett hårt 
kroppsarbete lika mycket som exempelvis under 1920- och 1930-talen. Istället 
fick beskrivningar av mer rationella träningsmetoder ett större utrymme i 
pressen, antagligen i samma takt som idrotterna specialiserades alltmer. Ändå 
fortlevde tendensen att sammankoppla kraftidrott med kroppsarbete. Ofta 
lyftes även då kroppsarbete fram i pressen som retorisk effekt för att gestalta 
en boxares bakgrund och förklara varifrån han fått en så grundmurad styrka. I 
det följande ska jag närmare skärskåda den klassaspekt som mer eller mindre 
tydligt genomsyrade föreställningarna om det för kraftsportandet värdefulla 
kroppsarbetet. 

Sammanfattningsvis visar mina resultat att kraftidrottarna använde styrkan 
för att positionera sig själva såväl inom gruppen som gentemot andra grupper. 
På samma gång var de positionerade av sin kroppslighet och sitt fysiska 
kapital, vilket pekar på ett maktförhållande där deras värde framförallt just 
bestod av ett lägre värderat kroppsligt kapital. Kroppsarbetet var grundlägg-
ande, samtidigt som kroppen kunde utvecklas genom arbetet, varigenom ock-
så det kroppsliga kapitalet kunde ökas. Samtidigt var kraftidrottaren låst vid 
denna kroppslighet, och styrkan ansågs många gånger vara något medfött eller 
naturligt, vilket är en av de saker som diskuteras i de tre följande och mer 
tematiskt inriktade kapitlen. 
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Kapitel 3: 
Klassers kroppsliga materialisering 

I detta kapitel behandlar jag hur olika innebörder av kroppen – kroppsideal, 
styrka och idrottsstil – har relaterats till klass i källmaterialet. Två övergrip-
ande teman kan urskiljas. Det ena handlar om hur kroppens beskaffenhet var 
ett inslag i något som kan liknas vid en klasspolemik, företrädelsevis riktad 
mot medel- och överklasspersoner. Det andra handlar om hur kroppslig styrka 
och kroppsliga uttryck ansågs hänga ihop med utbildningsnivå och/eller 
intelligens, och i förlängningen olika föreställningar om vad som förväntades 
av idrottsutövare från skilda samhällsklasser. Dessa föreställningar och kate-
goriseringar ska ses som dynamiska och motsägelsefulla. Jag kommer dock 
att utgå från de idealtyper – den borgerliga idrottskroppen och den kroppsarbe-
tande idrottskroppen – som jag diskuterade i inledningskapitlet med utgångs-
punkt i tidigare forskning. Dessa idealtyper hjälper till att sortera i empirin. 

I den följande analysen redogörs först för det klasspolemiska temat och 
dess implikationer. Jag kommer att visa hur klasspolemiken avspeglade sig i 
hur olika grupper uppfattade varandras kroppar. Klassrelaterade kroppsideal 
kunde kopplas till föreställningar och förutfattade meningar om kroppen och 
kroppsideal, ett värderande som påverkades av såväl ekonomiska, kulturella 
som sociala aspekter. Många gånger knöt de även an till föreställningar om 
intelligens, en intelligens som ansågs kunna avläsas i kroppens beskaffenhet. 

Frågorna som vägleder analysen i detta kapitel är de följande. Hur repre-
senterades den ideala kroppen i källmaterialet, hur var detta kopplat till klass, 
och hur kan det förstås genom begreppen värde och kapital? Värdet handlar i 
Skeggs tappning inte bara om en förmåga att generera pengar eller kroppsligt 
kapital, utan att människor värderar och definierar den ideala och riktiga 
kroppen. Vissa grupper har här mer rätt att definiera den riktiga och ideala 
kroppen. Här finns en ideologisk dimension, eftersom olika grupper stridit om 
definitionen av den ideala kroppen. Inom svensk idrott krockade idealen med 
varandra. Annorlunda uttryckt: hur beskrevs kraftidrottarnas kroppar i tid-
ningsmaterialet utifrån olika värden, karaktäristika och idealtyper? Hur förhöll 
sig de självbiografiska författarna till kroppsliga värden och klass? Hade de 
klasspolemiska inslagen någon direkt politisk innebörd, eller bör de begränsas 
till att tolkas som ett uttryck för de kulturella uppfattningar som olika grupper 
hade om varandra? Vilka var i så fall dessa uppfattningar, och hur kan de 
knytas till avhandlingens övergripande tema om kroppslighet och kropp? På 
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vilka sätt ansågs kroppsideal, styrka och utbildningsnivå/intelligens hänga 
samman? Här kommer jag belysa olika förväntningar på olika grupper, och i 
källmaterialet finns exempel på såväl personer som ansågs avvika från norm-
erna som personer som ansågs leva upp till desamma. Vilka var dessa normer, 
hur sammankopplades de med föreställningar om klass, och vad var deras 
ideologiska betydelse? 

Måttfull styrka 
Som jag visade i kapitel två ansågs kraftidrottaren, särskilt under den tidiga 
delen av min undersökningsperiod, allmänt ha fått sin exceptionella styrka 
genom kroppsarbete. Dessutom betraktades kroppsarbete inom pressen och av 
utövarna själva som en god träningsform. Till detta hörde föreställningar om 
kraftidrottaren som en sorts naturbarn – styrkan som sådan ansågs kunna upp-
nås genom direktkontakt med naturen. Även om det fåtal av de skildrade 
kraftidrottarna som kom från bättre förhållanden hyllades som exceptionella 
undantag, låg sympatierna i det undersökta materialet vanligen hos de kropps-
arbetande. Kraftidrottaren ansågs besitta den ideala kroppen. De kroppsliga 
idealen och värdena bedömdes annorlunda inom olika grupper. I detta fanns 
ett klasspolemiskt drag, som jag ska gå närmare in på i det följande. Denna 
klasspolemik, där de kroppsarbetande grupperna utgjorde subjektet och ideal-
et, måste först betraktas i relation till de föreställningar om idrott, kroppslighet 
och klass som ingick i ett dominerande och inflytelserikt borgerligt maskuli-
nitetsideal.407 

Klasser har formerats i relation till andra klasser, genom att avgränsa sig 
mot dem. Tidigare forskning har visat hur den ideala borgerliga maskulini-
teten har konstruerats i relation till dels män inom adeln och överklassen, dels 
arbetarmannen, som betraktades som alltför råbarkad, våldsam och okontroll-
erad. Bland vissa unga arbetare frodades istället ett slags subkultur där man-
ligheten bevisades genom slagsmål och alkoholdrickande, något som kontra-
sterades mot de borgerliga manlighetsideal som kretsade kring rationalitet och 
förnuft. Historikern Peter N. Stearns menar att detta var ett sätt för arbetar-
klassen att göra motstånd mot medelklassens försök att kontrollera den.408 

Det ideal kring ”den borgerliga idrottskroppen” som jag utifrån forsknings-
läget belyste i kapitel ett, var just ett ideal och inget som nödvändigtvis korre-
lerade med socioekonomisk klasstillhörighet. Kulturellt stod exempelvis den 

                                                        
407 Se exempelvis Florin & Johansson 1993; Tjeder 2006. 
408 Stearns 1990 s. 55–56, 80–95 och 104–105. Se även Stedman Jones 1984; Bederman 1995 
s. 17; McKibbin 1998. För danska förhållanden se Bonde 1991. För svenska förhållanden och 
en diskussion om skötsamhetens innebörd och arbetarklassens eventuella förborgerligande, se 
Magnusson 1988; Ambjörnsson 1988; Skarin Frykman 1989 s. 240–255; Horgby 1993; se även 
Frykman & Löfgren 1979; Frykman 1988. 
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lägre medelklassen och småborgerskapet i många avseenden närmare arbetar-
klassen än den övre medelklass som många gånger stod närmre överklassen i 
sina ideal. Detta visar att det är mycket vanskligt att i kulturella avseenden tala 
om en enhetlig medelklass, och detsamma kan även sägas om arbetarklass-
en.409 När jag därför fortsättningsvis talar om en borgerlig idrottskropp, ska 
detta förstås som en idealbild extraherad ur tidigare forskning och ur empirin. 
Det rör sig alltså om en idealtyp och inte något enhetligt eller sammanhållet 
förkroppsligat ideal hos en given grupp eller individ. Detta hindrar emellertid 
inte att, som också tidigare forskning visat, vissa ideal förfäktades i högre grad 
inom vissa grupper än andra. 

I enlighet med idealet om den borgerliga idrottskroppen framförde ofta 
ledande personer i idrottsrörelsen ett asketiskt ideal: kroppen ansågs behöva 
härdas, som ett sätt att kontrollera känslorna och motstå frestelser och 
passioner. Kroppen skulle vara individuellt duglig och prestationsinriktad, 
karaktären självbehärskad och skötsam. Ett metodiskt och rationellt förhåll-
ningssätt till kroppen blev ledstjärna.410 Historikern David Tjeder har påvisat 
hur 1800-talets borgerlighet betraktade sig själv som den ledande gruppen i 
samhället, och med klass- och rasmässiga förtecken definierade den sig själv 
som moraliskt och intellektuellt överlägsen gentemot andra samhällsskikt. 
Arbetarklassen ansågs bestå av djuriska, revolutionära och våldsamma 
suputer, i kontrast mot en borgerlighet som kunde behärska sig. Samtidigt var 
borgerligheten rädd för att den egna manligheten riskerade att förfalla till 
omanlighet, och alla tendenser till omanlighet rörande bland annat kroppen 
och karaktären måste därför utrotas med olika medel. Lidelser fick inte ta 
överhanden, för då var den egna manliga maktpositionen hotad. Karaktärs-
fostran genom kroppsrörelser, exempelvis i form av linggymnastik, avsåg att 
råda bot på dessa hotande tendenser.411 Det yttre skulle motsvaras av det inre, 
vilket Jens Ljunggren behandlat i flera sammanhang. En vältränad kropp med 
välbalanserad styrka ansågs uppvisa och gynna rationalitet, disciplin och en 
sund själ, och därvid gällde det att inte bli överdrivet muskulös, vilket 
förknippades med de arbetande skikten.412 

Framförallt inom boxningssporten ansågs kontroll och behärskning vara 
bristvaror. Den sågs som alltför passionsfylld, vilket medförde att boxarna 
kunde tappa kontroll över sitt sinnelag. Gentemot denna oproportionerligt 
muskulösa och passionerade kraftsportarkropp ställdes den ideala kroppen 

                                                        
409 McKibbin 1998 s. 101. 
410 Janzon 1978; Sandblad 1985; Bonde 1985; Bonde 1991; Bonde 2003; Goksøyr 1991; 
Meinander 1994; Yttergren 1996; Lundquist Wanneberg 2004; Wikberg 2005. För klassiska 
studier av borgerlig kultur i denna mening, se Frykman & Löfgren 1979; Habermas 1984. Se 
även Florin & Johansson 1993 s. 37–59; Tjeder 2003 s. 39–63. Se även t.ex. Larsson E. 2005; 
Holt 2006.  
411 Tjeder 2006 s. 48–76. 
412 Ljunggren 1998; Ljunggren 1999; se även Tjeder 2003; Eskilsson 2003; Ekenstam 2006 s. 
16. 
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upp som kontrast. I skriften Vår idrott från 1930 lyfte en skribent fram det 
antika kroppsidealet som en eftersträvansvärd motsats till det förfallna ideal 
som växt fram från senantiken och i hög grad var rådande i skribentens sam-
tid.413 Därför uppmanades idrottare att studera skulptören Lysippos statyer från 
Alexander den stores tid. Statyernas kroppar var vekare men visade ändå prov 
på snabbhet, spänst och rörlighet; musklerna var lagom utbildade, ”vackra och 
harmoniska”. Den ideala idrottaren skulle inte vara specialiserad eller pro-
fessionell, utan kunna behärska en mängd olika grenar, något som skulle leda 
fram till en harmonisk kropp. Den ideale idrottaren kontrollerade också sina 
känslor, han brusade aldrig upp under tävling utan gestaltade ideal som ”ärlig-
het, rent spel, självbehärskning, ridderlighet mot motståndare, förmåga att 
bära både segrar och nederlag”.414 Redan under senantiken hade dock idealen 
förbytts, vilket kunde skådas i senantika skulpturers ”råa, ointelligenta och 
oskönt muskulösa boxartyp”.415 

Idealet om den harmoniska kroppen var ett uttryck för det som George L. 
Mosse benämnt den maskulina stereotypen, som hämtade inspiration just från 
antika grekiska kroppsideal. Däri kopplades manskroppen samman med tank-
ar om nationell styrka, manlig virilitet, men samtidigt också om kontroll av 
känsloyttringar och drifter – med andra ord det som ofta förknippas med ett 
borgerligt manlighetsideal.416 

Ännu långt in på 1900-talet tenderade förespråkare av de mer borgerligt 
präglade maskulina kroppsidealen att ta avstånd från kroppar som var överdri-
vet starka eller muskulösa, som förknippades med arbetarklassen.417 Många 
tränare och experter ansåg att skivstångsträning och tyngdlyftning gjorde 
musklerna för stora och hårda, och för idrottens del bildades odugliga musk-
ler.418 I den svenska etablerade idrottsrörelsens skrifter beskrevs exempelvis 

                                                        
413 För en diskussion om hur linggymnastiken och senare idrottsrörelsen förhöll sig till de antika 
idealen, se Ljunggren 1999; Sandblad 1985. 
414 ”Hellas och Sverige”, Vår idrott (1930), citat s. 16. Om de nyhumanistiska inslagen i idrott-
ens retorik och idétradition, se Sandblad 1985 s. 203–259. I mitt material kunde dessa före-
komma i de mer akademiskt hållna och fostrande artiklarna, se t.ex. Kraftsport nr 7 1956 s. 2.  
415 Vår idrott (1930) s. 15. Se även hur Harry Persson kände sig hånad som boxare och sten-
sättare när han och Palmqvist fått audiens hos Gustaf V. Kammarherren skulle nämligen först 
haft problem med att anmäla Persson med titeln boxare inför kungen, men när Persson istället 
föreslog stensättare hade boxartiteln fått duga. Kammarherren skulle dessutom, enligt Perssons 
utsaga, ha hånat hans hyrda kask och frack, vilket med Perssons utgångspunkt är ett exempel 
på hur överhetspersoner såg ner på arbetaryrken och det faktum att Persson inte ägde en egen 
frack. Persson H. 1933 s. 193–194. 
416 Mosse 1996 kap. 1–3. 
417 Se t.ex. Svensk idrott 1924 s. 58; Eskilsson 2003. 
418 Svensson C. 1957 s. 168. 
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stora muskler som överdimensionerade och oharmoniska.419 Medan en ”harm-
onisk” och allsidig kropp stod för sundhet och hälsa, utmålades kraftidrott och 
framförallt boxning som moraliskt förkastlig; den var våldsam och passions-
fylld – något helt annat än idealen om självkontroll. Aktiva boxare beskrevs 
som personer med ohyfsat språk som ansågs sakna förmågan att hålla kän-
slorna i styr.420 Ideal rörande såväl kroppens exteriör som moralisk karaktär 
reproducerades genom att framhäva skillnaderna mot andra grupper och 
klasser. Genom kontrasteringen mot atleternas kroppar förtydligades vad den 
borgerliga ideala kroppen och maskuliniteten inte borde vara. 

Dessa ideal om mod, självkontroll och måttlighet, parat med styrka, bildade 
en borgerlig maskulin stereotyp, som enligt Mosse delvis hade övertagits från 
äldre aristokratiska och protestantiska ideal. Företeelser som Muscular Christ-
ianity, som betonade fysisk styrka, självdisciplin och känslokontroll i förening 
med gudstro, kan ses som ett led i denna utveckling. Detta nya borgerliga 
maskulinitetsideal var fixerat vid den starka manskroppen och idealet om 
uppoffring för sin nation i strid. Idealtypen skulle även uppnå en hegemonisk 
position, vilket medförde att den smittade av sig på andra gruppers ideal, även 
om den också kunde utmanas av alternativa ideal.421 

Mot slutet av 1800-talet började idrottsprestationer också i hög grad att 
uppfattas som manifestationer av nationens framsteg. Medborgarna sågs som 
mänskliga resurser för försvar, produktion och reproduktion, och härigenom 
blev omsorg om invånarnas fysiska och psykiska hälsa en betydelsefull ange-
lägenhet.422 Under 1900-talets början var det många som oroade sig för fysiskt 
förfall bland medelklassens män. Därför förfäktades kroppsövningar och fri-
luftsliv som utmärkta komplement till det stillasittande intellektuella arbet-
et.423 Även arbetarklassens män behövde idrott, ansågs det, då ensidigt fabriks-
arbete kunde skada kroppen. Som framhölls i Svensk idrott 1920, skulle ett 
ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande även gynna arbetskapaciteten. Idrott 
skulle ”förhindra styvhet, klumpighet och ovighet” hos arbetaren, vars kropp 
behövde övas ”för att möjliggöra ett snabbt och precist funktionerande”. 
                                                        
419 Ett exempel på arvet efter Ling i svensk idrottsrörelse är denna beskrivning i Svensk idrott 
av fördelarna med Lings gymnastiksystem: ”Hos dem, som från barndomen fostrats efter syst-
emet, blir kroppen smidig och allt igenom harmoniskt utvecklad. Ingen överdriven muskulatur 
i någon kroppsdel visserligen men ingen efterbliven.” Enligt författaren skulle detta föra tanken 
till ”antikens ideal av manlig skönhet och kraft”, ett manlighetsideal som representerades av en 
spänstig och harmonisk kropp utan några överdimensionerade muskler. Svensk Idrott 1924, 
citaten s. 58–59. Se även Lundquist Wanneberg 2004; Ljunggren 1999. 
420 Se t.ex. Vår idrott (1930) s. 17–18. 
421 Mosse 1996; Putney 2001. För exempel på nordamerikansk medelklassmaskulinitet, där 
vikten lagts på individualisering och konkurrenskapitalism snarare än nationalism, se Kimmel 
1996. Se även Kolnar 2006 s. 213, om våldsinfluerade och krigiska motiv i fysisk manlighets-
fostran. 
422 Om sambanden idrott–medborgardisciplinering, se t.ex. Sörlin 1996 s. 149–161; Lundquist 
Wanneberg 2004; Ljunggren 1996; Ljunggren 1999; Ljunggren 2000a; Ljunggren 2000b. 
423 Klein 1993 s. 34–35. 
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Syftet var främst att tillgodose industrins behov och tilltalet riktades till 
fabriksledarna snarare än till arbetarna själva – det var de förra som främst 
tjänade på en så hög produktionsnivå som möjligt.424 

Under 1900-talets första decennier stärktes en hälsovåg som medförde sats-
ningar på, förutom gymnastik, även bastubad, dusch och andra sanitetsinrät-
tningar.425 Det rådde även en stor förenings- och hälsotrend under perioden 
efter första världskriget. Intresset för kroppen var också del i ett vetenskaplig-
görande och en rationalisering av kroppen. Exempelvis kunde viktminskning 
och bastubad sammanfogas i ett slags vetenskapligt och rationellt resone-
mang.426 Idrottsrörelsen var en viktig del av denna våg av sundhets-, hälso- 
och skötsamhetsiver.427 I Riksidrottsförbundets retorik återkom ständigt att det 
gällde att skapa en hälsosam, motståndskraftig och stark befolkning.428 I hygi-
enismens anda skapades en särskild ”bastudelegation” inom Riksidrotts-
förbundet, och förbundet gav även en hel del stöd åt bastu- och simanlägg-
ningar.429 Dessa ideal integrerades i det socialdemokratiska välfärdssamhället. 
Hälsovurmen fortsatte, och budskapet skulle nu föras ut till breda befolknings-
lager genom ett rikt föreningsliv. Politiker, socialreformatorer, debattörer och 
experter ansåg att det svenska folket behövde vara rent, friskt och starkt. Den 
gode medborgaren tog även hand om sin hälsa och häri blev också träning en 
viktig ingrediens.430 

Denna våg av hygienism och hälsa har beskrivits som en del i välfärds-
politikens strävan att skapa ett sunt och friskt folk. Här spelade föreställningar 
om kost, hygien och friluftsliv en viktig roll i att föra fram den friska, sunda 
och produktiva medborgarens lov. Dessa tankegångar var även del i ett 
allmänt rådande idékomplex där hygienism, rasföreställningar och rationalitet 
ingick som komponenter.431 På idrottens område märktes detta genom beton-
ande av kroppskulturella former av träning. Tankegångarna var allmänt i 
svang under 1930-talet, där folkhälsovurmen ibland tolkats i relation till tidens 
mer krigiska och rashygieniska strömningar. Trenden höll i sig under 1940-
talets beredskapsår, och med träning för kvinnor i Kooperativa Förbundets och 
Svenska Gymnastikförbundets husmodersgymnastik. Detta kan ses i skenet av 
den fostrande tanken att medborgarna måste aktiveras och förstå behovet av 
fysisk fostran. Bara genom att vara i god fysisk form kunde samhällsindividen 
fullgöra sina samhällsplikter. 1930- och 1940-talen präglades av en strävan 
mot större frihet vad gäller kroppsaktiviteter och även en strävan att nå ut till 

                                                        
424 Svensk idrott 1920 s. 63–65 (citat s. 64); 1925 s. 18–26. Se även Pålbrant 1980 s. 104–105. 
425 Frykman 1993. Se exempelvis om Ugglas morgongymnastik: Dahlén 2016.  
426 Nilsson 2011 s. 69–70. 
427 Lindroth 1987 s. 264–274. Se även Haslum 2006 s. 64. 
428 Svensk idrott 1924 s. 92. 
429 Riksidrottsförbundets handbok (1943) s. 144–145. 
430 Palmblad & Eriksson 1995 s. 25–35; Johannisson 1997 s. 249–255; Olsson U. 1999; Nilsson 
2011 s. 15 och 18–19. 
431 Johannisson 1991; Palmblad 1990; Berg 2009. 
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en större allmänhet. De icke invigda skulle nu också aktiveras, en ambition 
som sedan fortlevde under efterkrigstiden.432 

Det som har diskuterats i detta avsnitt påvisar att det fanns spänningar inom 
konstruktionen av ideal maskulinitet. Företrädare för det borgerliga manlig-
hetsidealet kontrasterade detta mot en mer kroppsarbetarbetonad sådan. Alter-
nativa ideal och gruppers syn på idrottsutövandet behöver ytterligare studeras. 
Som jag redogjort i forskningsläget har exempelvis Bode Janzon visat att 
kraftidrottare kring sekelskiftet 1900 i högre grad ägnade sig åt tävlingsverk-
samhet än vad som var fallet i mer borgerligt betonade idrottsgrenar, vilket 
han förklarar med arbetarklassens mer ”expressiva” (uttrycksfulla) livsstil.433 
Hans Bonde har också framhållit att det i dansk arbetarklass runt samma tid 
närdes ett ideal om ”den starke mand”, som avvek från det dominerande 
borgerliga manlighetsidealet inom idrottsrörelsen.434 Lundquist Wanneberg 
har också påvisat hur den svenska folkskolans elever ansågs behöva mer 
korrigering och disciplinering av sina kroppar än läroverkseleverna, vilket 
knyter an till det jag diskuterat ovan om hur ledande eliter kom att betrakta 
kroppsarbetarkroppen som råbarkad och alltför muskulös.435 

I kraftidrottsmaterialet var tongångarna kring kroppsideal vanligen helt 
andra än de som präglade den ledande idrottsrörelsen. Förvisso förekom det 
att tonen kunde vara fostrande, särskilt i det Riksidrottsförbundsanknutna 
tyngdlyftningsförbundets tidning, exempelvis när olika föredrag av läkare 
refererades där idrottens och den fysiska träningens samhällsnytta ställdes i 
fokus. Detta hindrade dock inte att sådana föredrag ibland hånades av utövar-
na.436 Annars kunde kontrasten vara stor gentemot den dominerande idrotts-
rörelsen. När mellankrigstidens boxningstidningar anknöt till antika 
förebilder, handlade det inte om att lyfta fram ett harmoniskt amatörideal i 
nyhumanistisk anda, utan istället anpassades temat till den kommersiella och 
effektsökande delen av boxningens bildspråk; de ”gamla grekerna” utövade 
spännande boxning och slogs så att blodet sprutade och tänder trillade ut.437 
Och när de behandlade kroppstyper i relation till klass, var anslaget ofta 
polemiskt: övre medelklassen och borgerligheten var ofta den kontrast mot 
vilken kraftsportarna från arbetarklassen ställdes. Kroppen värderades i dessa 
                                                        
432 Lövgren 1996; Wijk 2005, särskilt kap. 5 samt s. 145 och 190; Bolling 2005 s. 188; Tolvhed 
2008. 
433 Janzon 1978 s. 184–195. 
434 Bonde 1991 s. 98–100. 
435 Lundquist Wanneberg 2004. 
436 Se exempelvis Atletik nr 8 1938 s. 10–11; nr 10 1938 s. 25–27 (von Bahrs föredrag om 
träningsfysiologi och systematiskt skött träning). Se även Atletik nr 5 1937 s. 5; nr 2 1946 s. 3; 
Kraftsport nr 7 1956 s. 2; nr 11 1957 s. 21 (en insändare som ironiserade över de mer högtrav-
ande artiklarna); nr 5 1958 s. 13, 16 och 24 (där det varnades för långt dragen stjärnkultur och 
”idrottsvrak” som inte tillförde någon samhällsnytta, samtidigt som idrotten också beskrevs 
som det bästa sättet att höja ”folkhälsan”). 
437 För exempel på en sådan alternativ nyhumanism, se Svensk boxning nr 9 1922 s. 14; nr 17 
1922 s. 12; All boxning nr 57 1926 s. 8. 
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kretsar på ett annat sätt, vilket visar på hur grupper utifrån bland annat klass 
konstruerar den ideala maskulina kroppen i relation till andra grupper. Det 
kroppsliga kapitalet bland kraftsportare från kroppsarbetande grupper 
värderades ofta lägre än hos dem som ansågs besitta den borgerliga idrotts-
kroppen, vilket signalerade en lägre social position. Detta betydde dock inte 
att en sådan värdering accepterades utan vidare, utan många gånger för-
kastades den inom det fält som kraftidrottarna befann sig i. Hur detta tog sig 
uttryck kommer att diskuteras nu. 

Klasspolemiken: kroppsarbetaren som överman 
I det kraftsportsbetonade källmaterialet framställdes ofta den ideala kroppen 
på ett sätt som tydligt kontrasterade mot över- och medelklassens kroppar, 
särskilt i den tidigare delen av undersökningsperioden. Kraftsportarnas 
kroppsliga kapital, som framförallt emanerade ur den fysiska styrkan, ställdes 
i motsats till de grupper som inte ansågs besitta någon styrka. Kraftsportarna 
förknippades som tidigare nämnts med kroppsarbetare, vilka inte ska jäm-
ställas med arbetarklassen i gängse mening, utan de kunde även innefatta 
småbrukare, polis- och brandmän eller kroppsarbetande småborgerskap. En 
representant för de sistnämnda var Albert ”Lilla-Pelle” Petterson, som inne-
hade en egen expressrörelse och som omtalades i Atletik i samband med att 
hans elva år gamla rekord i tvåarmspress i mellanvikt på 93 kg hade blivit 
slaget 1935. Rekordet skulle ”Lilla-Pelle” ha satt under ”vidriga omständlig-
heter” vid pingsten 1924, då det var vackert väder och ”den burgnare delen av 
Östermalmsinfödingarna” börjat flytta ut till sina respektive sommarställen. 
”Lilla-Pelle” hade därför fått slita med att flytta fikusar och gungstolar, och 
när han en bra bit in på natten var klar med änkegrevinnornas och baronernas 
kollin, satte han sitt rekord trots otillräcklig vila och kost.438 

Texten var skriven med en ironisk udd riktad mot den överklass som inte 
själva kunde flytta, det vill säga själva arbeta med kroppen. ”Lilla-Pelles” 
kroppskrafter underströks ytterligare genom att kontrasteras mot den grupp 
som inte ansågs besitta några sådana krafter. I ett av flera liknande exempel 
på hur kropp förbands med klass i mellankrigstidens Atletik, gjorde sig 
krönikören ”Geem” rolig över en grosshandlares övervikt. Grosshandlaren 
beskrevs som en tvivelaktig karaktär som ”i ett anfall av prishunger” försökte 
inhämta grunderna i tyngdlyftning. Han hade dock inte ens lyckats lyfta 35 kg 
till naveln, men tyckte själv att hans eget förstånd och egen kroppshydda 
utgjorde en sällsynt ”harmonisk enhet”. När grosshandlaren så insåg att andra 
individer var betydligt starkare än honom själv, utmanade han istället den 
svenske tyngdlyftningsmästaren Erik Carlsson på kortspelet tjugoett men för 
säkerhets skull ”med märkta kort”. Efter att ha lyckats lura av Carlsson hans 
                                                        
438 Atletik nr 2 1935 s. 1.  
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medhavda kassa blev dock fusket upptäckt, och efter att ha blivit behandlad 
”som en slängkula” gick grosshandlaren hem, ”lade en fläsksvål” på sina 
”himmelsblå ögon” och tog sin ”skyddande hand från tyngdlyftningen”.439 

Vid 1800-talets slut hade övervikt alltmer kommit att ses som något nega-
tivt, och diskussionerna handlade ofta om klasstillhörighet. Inte sällan rörde 
det sig om en fet överklass som kritiserades av läkare med hemvist i medel-
klassen. Samtidigt kunde övervikt fortfarande ses som något som kunde ge 
mannen pondus – det förknippades med framgång och förmåga.440 Från att 
fetman tidigare hade betraktats som något positivt som visade välstånd, 
började den laddas med negativ betydelse. Ett tidigare ideal om den rundlagde 
bonden övergick nu i den smale borgaren, vilket framstår som en strävan hos 
delar av medelklassen att framstå som rationell, skötsam och disciplinerad i 
relation till andra klasser.441 Enligt etnologen Fredrik Nilsson började den 
överviktige mannen ses som ett problem i en process som handlade om att 
borgerligheten ville befästa sin position som moraliskt överlägsen gentemot 
andra klasser.442 Under 1930-talet slutade fetma att ses som bara ett överklass-
problem – även arbetarklassen kunde vara fet. Det ansågs dock finnas skill-
nader och olika orsaker till detta; överklassen var fet för att den konsumerade 
mycket mjölkprodukter och sprit, den tittade gärna på sport men rörde sig själv 
alldeles för lite. Arbetarna var däremot feta eftersom de åt en enkel men 
fettbildande kost.443 

Samtidigt var det just den fetma som kopplades samman med oförmågan 
att lyfta tungt, som betraktades negativt i kraftsportssammanhang. Genom att 
använda sig av karikatyrer av feta grosshandlare kunde arbetarpressen och 
kraftsportspressen teckna överklass och övre medelklass i ofördelaktig dager. 
Detta var en del i kampen om att definiera den ideala kroppen, parad med 
kroppsarbetande gruppers behov av att tillskriva den egna kroppen värde, och 
av att förmera det kroppsliga kapitalet inom och utanför det kraftidrottande 
fältet. Det var en motståndshandling mot det dominerande borgerliga kropps-
idealet. 

Traditionen att kritisera en fet överklass eller överhets ”svällande buk” har 
fungerat som arbetarklassens och kroppsarbetares manifesterande av den egna 
gruppen. Det var ett vanligt tema i uttalat socialistiska sammanhang,444 men 

                                                        
439 Atletik nr 4 1926 s. 7. Lite längre fram i krönikan är det även meningen att vi ska roa oss åt 
att en fin adlig herre, tillika välkänd olympialedare, av misstag får brunt snus på sina finger-
toppar då han artigt erbjudits en stol av en brottare. Dessa brottare omnämnda som ”snus-
mumrikar” hade tydligen för vana att torka av sina uttagna prillor på stolsitsarnas underkant. 
440 Nilsson 2011 s. 35–36.  
441 Frykman & Löfgren 1979; se även Johannisson 1994 s. 49; Tjeder 2003 s. 39–63. 
442 Nilsson 2011 s. 15–19; Palmblad & Eriksson 1995. 
443 Nilsson 2011 s. 67, 70 och 72. 
444 I illustrationer av exempelvis Ivar Starkenberg kom överhetspersoner att tecknas som 
överviktiga, ofta i stigande grad beroende på samhällsställning, t.ex. i tidskriften Naggen 1912–
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ofta luftades samma retorik utan någon särskild politisk eller organisatorisk 
koppling.445 Det fanns således en samhällelig klangbotten när kraftsports-
tidningarna hyllade den starka och uthålliga kroppsarbetaren som kontrast till 
den överklass som saknade styrka och förmåga att arbeta med kroppen, något 
som sågs som löjeväckande. Det var kroppen som var ”Lilla-Pelles” huvud-
sakliga arbetsredskap och det var den som gav honom hans trygghet och 
status. Det var frågan om ett kroppsligt kapital, som användes som ett bytes-
värde för att tjäna pengar, men kroppen hade även ett positivt värde inom den 
egna gruppen, där styrkan som sådan hyllades och ställdes i motsats till den 
svaga överklassen.446 Exemplet visar hur styrkan kopplades till något positivt, 
men också hur den användes identitetsskapande genom att kontrastera kropps-
arbetare mot ”Östermalmsinfödingarna”. 

Kropp och klass samverkade alltså i dessa berättelser. Grosshandlaren var 
en omanlig och oärlig karaktär som bara kunde vinna genom fusk, och när 
fusket blivit avslöjat kunde han inte försvara sig, eftersom han inte besatt 
någon fysisk styrka. Övervikt och slöhet karaktäriserade grosshandlaren, som 
i sin egenskap av handelsman även ansågs ha en stor prishunger.447 Denna 
hunger tog sig dock inte bara uttryck i krasst ekonomisk bemärkelse utan även, 
av grosshandlarens kroppsomfång att döma, i ett matfrosseri. Tyngdlyftaren, 
som väldisciplinerat vårdade sin egen kropp, var den självskrivna moraliske 
övermannen. Genom en kontrastverkan positionerades ett ”vi”, som hade den 
fysiska styrkan till skillnad från den oärlige grosshandlaren som bara ägde sina 
pengar. Den kroppsliga styrkan blev här positivt laddad för gruppgemen-
skapen, en gruppgemenskap skapad i kontrast mot den feta, rika och fuskande 
överheten. 

En liknande kontrastverkan anspelade Harry Persson på i sin självbiografi. 
Han kom under sin aktiva tid i konflikt med managern och boxningspromotorn 
Hjalmar ”Hjalle Palton” Palmqvist. Osämjan handlade delvis om pengar och 
brutna kontrakt, vilket båda sidor beskyllde varandra för – enligt Persson var 
Palmqvist skyldig honom pengar från uteblivna gager. Persson framställde 
Palmqvist i enlighet med den feta grosshandlarstereotypen, som inte kunde 
idrotta själv, men var snål och ville göra vinst på idrottarens, det vill säga 
Perssons, kropp. I övrigt intresserade sig Palmqvist och övriga i Allmänna 
Boxningssällskapet föga för Persson som individ, ansåg han. Det hela hand-
lade om att tjäna så mycket som möjligt på Persson.448 Palmqvist beskrevs som 

                                                        
1922 och kommunistiska Röda rappet 1920–1926 och senare i Social-demokraten och 
Konsumentbladet. Om Starkenberg, se Hatje 1986. 
445 Se t.ex. rallarvisorna i Hedemann (red.) 1972, särskilt ”Ångermansvisan” (1891). 
446 Bourdieu 2010; se även Wacquant 2004.  
447 Se även t.ex. All boxning nr 8 1926 s. 14–15; nr 87 1929 s. 6; Rekord-magasinet nr 2 1943 
s. 6. 
448 Persson H. 1933 s. 66, 74 och 83.  
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en smilfink och fet, med ”frodig[t] anlete”.449 Sålunda beskrevs den fete typen 
som en oärlig person, och dessutom som gråtfärdig och därmed omanlig.450 
Persson underströk det hela med exempel på en rad tillfällen då Palmqvist 
lurat honom på pengar.451 

Polemiken mot över- och medelklassen, för att denna inte hade samma 
fysik som kroppsarbetande personer, var också vanlig i 1920- och 1930-talens 
boxningstidningar. Exempelvis kunde denna klasspolemik riktas mot stud-
enter, även om vissa av dessa kunde hyllas som duktiga och intelligenta 
boxare. När All boxning 1923 besökte boxarna i Upsala IF löd bildtexten under 
ett gruppfotografi av klubbens boxare, ”De friska viljorna i Upsala som trots 
myndigheter och mammas gossar i studentmössor boxas för glatta livet”. 
Texten uppvisade en udd riktad mot studenter som mammas gossar som inte 
boxades samt mot de myndigheter i staden som inte låtit boxarna gå matcher 
i Uppsala utan tvingat dem att åka till Stockholm för att tävla.452 Särskilt tydlig 
var polemiken mot medel- och överklassen i novellföljetongen ”Mästare eller 
slav” som publicerades 1929. Där fick läsaren möta det fackligt och politiskt 
aktiva gänget på Söder, med blivande boxaren Kyrre i spetsen. Vad denna 
politiska och fackliga aktivitet innebar fick läsaren inte riktigt veta, mer än att 
Kyrre vägrade att bli någons slav. Han tänkte i novellen tillbaka på hur han 
dömts till fängelse efter att ha hjälpt en arbetslös man att bära en säck kläder, 
som denne stulit på grund av sin fattigdom. Kyrre blev orättfärdigt dömd till 
fängelse för medhjälp till stölden, ett straff som utökades för att han sagt några 
sanningens ord under rättegången. Vid minnet av detta utbrast han att han ville 
bli boxare, för att ge igen: en boxare ”som skulle smärtfritt kunna expediera 
alla societetsparasiter”.453 

Kyrre beskrevs i novellen ha en kropp som gjord för boxarbanan. Han hade 
blick för sporten, även om han var något långsam. Kyrre började därför träna 
boxning tillsammans med de andra grabbarna i Södergänget, däribland vännen 
Ted/Tedde. Och hans beteende i boxningsringen beskrevs som en direkt mot-
svarighet till hans orädda sätt utanför ringen: ”Lika litet som han tagit ett enda 
stegs reträtt vid ärligt slagsmål, lika litet tog han till defensiven vid box-
ningen.”454 Denna vägran att ge upp eller backa undan i boxningen eller slags-
målet, var som diskuterats under rubriken ”Naturliga slagsmål och utmaning-
ar” knuten till maskulina ideal och föreställningar om ära. 

I berättelsen beskrevs Kyrre och Tedde som arbetslösa och halvsvältande 
– något som var faktisk verklighet för stora delar av arbetarklassen vid denna 
                                                        
449 Persson H. 1933 s. 57. För fler exempel på hur Harry Persson gjorde sig rolig över 
Palmquists snålhet, kroppshydda och ”trinda kinder” se Persson H. 1933 s. 69.  
450 Persson H. 1933 s. 69 och 83. 
451 Persson H. 1933 s. 165–168 (citat s. 165). I Calle Svens självbiografi förekom även kritik 
av ”fetlagda poliskonstaplar”, Svensson C. 1957 s. 158.  
452 All boxning nr 2 1923 s. 12. 
453 All boxning nr 18 1929 s. 7.  
454 All boxning nr 18 1929 s. 7. 
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tid.455 De bestämde sig därför att ge sig ut ”slitandes vägarna” ner mot Troll-
hättan, där de hört att det kanske skulle finnas jobb. Kyrre konstaterade vid 
vandringens början, med tydlig polemisk udd mot överhetens förljugna form 
av nationalism, där de breda lagren skulle veta sin plats i samhällets margi-
naler: 

Plats för att rädda nationens idrottsära, det har dom för oss. Och plats för att dö 
hjältedöden på slagfältet, det har dom för oss. Och plats bland de lugna, sansade 
arbetslöshetselementen, som dom med stolthet kan se ned på, det har dom för 
oss.456 

 
Väl i Trollhättan hamnade Kyrre och Tedde i konflikt med ett ”ett gäng av 
’pappas lediga gossar’” på ett kafé. Åsynen av gossarna fick Kyrre att komma 
i ”form”, och kommenterade exempelvis ”deras spetspråliga röda näsduk vid 
det blommiga bröstvecket, deras ondulerade hår, deras manicurerade fingrar 
och kjortelformade byxveck”. I motsats till detta framhävdes Kyrres behov av 
att klä sig arbetsklädd för att kunna vara sig själv. Novellförfattaren förklarade 
vidare hur provocerande gossarna måste ha varit för Kyrre: ”De sutto där som 
några av representanter från världens alla tiders mest slemmiga dandytyp och 
manlighetens mest ruskiga avart.”457 Än värre var att de uttryckte sig förklen-
ande om en kvinnlig klassfrände till Kyrre och Tedde, nämligen Greta. En av 
de rika dandyerna slog vad om att han skulle få Greta på fall, utan att hennes 
känslor för den skull behövde vara besvarade – han ville alltså bara utnyttja 
en av arbetarklassens döttrar. Detta ledde till att Kyrre kände att han ville sätta 
”medelklasslynglarna” eller ”lösdrivarbaronerna” på plats.458 En av ”baron-
erna” ska sedan ha uttalat sig klassnedsättande om Kyrre och Tedde, och 
hävdat att vadslagningen om Greta inte angick dem. Kyrre spöade då upp alla 
tre ”dandytyper” i sällskapet.459 

Kyrre ställde alltså sin arbetsklädda kropp mot de bättre bemedlades pråliga 
kläder och eleganta hår och händer. Deras välvårdade yttre vittnade om att de 
inte kunde arbeta med kroppen. Klasspolemiken var också tydlig i att de även 
talade nedsättande mot arbetarklassens kvinnor, som förutsattes kunna 
utnyttjas sexuellt. Kyrres kroppslighet och maskulinitet konstruerades sålunda 
utifrån tydliga klassparametrar. Bland kroppsarbetande grupper betraktades 
arbete med kroppen som avgörande för maskuliniteten, vilket visar att inom 
olika sociala sammanhang kunde det kroppsliga kapitalet vara olika värt. I 
kroppsarbetarmiljöer var det viktigt med en fysisk maskulinitet, något som 
vändes mot veklingarna i överklassen och övre medelklassen som inte 
arbetade med kroppen (eller i detta fall inte arbetade överhuvudtaget). Detta 

                                                        
455 Se Schön 2007 s. 302; Hirdman Y. 1990 s. 165–167. 
456 All boxning nr 20 1929 s. 7–8. 
457 All boxning nr 22 1929 s. 7. 
458 All boxning nr 22 1929 s. 7–8.  
459 All boxning nr 23 1929 s. 7–8. 
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knyter an till den syn på kropp och styrka som rådde i den idealtypiska 
kroppsarbetande idrottskropp jag diskuterade i inledningskapitlet, där muskel-
kraft och styrka premierades.460 

Styrkan skulle också omsättas i slagsmål om nödvändigt, som när Kyrre 
spöade upp samtliga av ”lösdrivarbaronerna”. Där blev också de senares oför-
måga i slagsmål uppenbar. Just detta slagsmål triggades igång av att de 
välsituerade personerna talat illa om kvinnor, som alltså blev ett element att 
bevisa sin maskulinitet kring. Ett annat typiskt inslag var att utmåla personerna 
från de övre skikten som omanliga och feminiserade. Som vi sett fanns även 
inom dessa grupper en utbredd rädsla för att borgerlighetens och medelklass-
ens män skulle bli feminina av för mycket bokläsande. Rädslan för feminise-
rade män har en lång historia och har regelmässigt utgjort grunden i konstruk-
tionen av manlighet, inom de flesta olika klasser och samhällsskikt.461 

 Något som skilde ut denna novell från de vanligen förekommande i box-
ningstidskrifterna, var att Kyrre betraktade boxningen som en form av ”utsug-
ning”. Boxaren beskrevs som arbetarklass i marxistisk mening, i kontrast till 
de flesta andra artiklar och noveller som lyfte fram den professionella box-
ningen som en möjlighet till framgång och karriär, som ett löfte om ett bättre 
liv, både materiellt och romantiskt. Kyrre betonade istället att han var född i 
”proletariatet”, och att chefer på arbetsplatser liksom klubbstyrelser, promo-
torer och manager behandlade honom som ”slav” och ”utsugningsobjekt”.462 
Novellen om Kyrre avviker också i den meningen att den slutar olyckligt; 
boxningen visade sig vara ännu ett verktyg för att behandla arbetarklassen illa 
– inte den hävstång till moralisk och ekonomisk framgång som den vanligen 
beskrevs som i boxningspressen. Retoriken i novellen var dessutom betydligt 
fränare och ifrågasatte hela det samhällsekonomiska systemet – inte bara 
medel- och överklassens bristande fysiska och moraliska karaktär. 

 Om mer eller mindre explicit marxistisk retorik var ovanlig, var klasspole-
misk retorik i mer allmän mening desto mer förekommande i källmaterialet. 
Särskilt vanlig var den i novellerna, där känsloutgjutelser kunde dramatiseras. 
Detta gör dock inte att denna retorik ska ses som mindre ”substantiell”, 
eftersom den uppenbarligen appellerade till läsarnas egna uppfattningar om 
klass. De klasspolemiska dragen i novellen om Kyrre ska ses mot bakgrund 
av att 1920- och 1930-talen var konfliktfyllda och krisdrabbade. Sverige var 
under 1920-talet ett av de länder i Västeuropa där strejker och konflikter på 
arbetsmarknaden var som mest utbredda. 1921 var ett ekonomiskt katastrofår 
för svensk del, och börskraschen 1929 följdes av en djupdykning i svensk 
ekonomi där den redan höga arbetslösheten ytterligare sköt i höjden.463 

                                                        
460 Se exempelvis Janzon 1978; Bonde 1991; Yttergren 1996; Hellspong 2000. 
461 Se exempelvis Ekenstam 1998; Ekenstam 2006; Areskoug 2011. 
462 All boxning nr 35 1929 s. 7. 
463 Åmark 1986 s. 133–155; Magnusson 2002 s. 363–370 och 445–447. Om kroppsideal i 
mellankrigstidens kommunistiska miljöer, se Brink Pinto 2008. En tänkbar förklaring till den 
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 Som vi sett i föregående kapitel ansågs inte sällan slagsmål kunna föda 
fram goda boxare. Detta tema, med inslag av klasspolemik, var vanligt i de 
skönlitterära noveller som förekommer i boxningstidskrifterna.464 Boxningen 
var med andra ord något som kunde ske utanför institutioner och klubbar, i 
mer regelrätta knytnävskamper utan regelsystem eller handskar. Att slåss sågs 
som en legitim väg in i boxningen och något som en pojke och blivande man 
måste lära sig att bemästra. Temat var att män måste våga stå upp för sig själva 
gentemot andra män. Detta maskulinitetsideal har förmedlats i vitt skilda sam-
hällstyper under olika historiska epoker, liksom över klassgränserna.465 I just 
detta sammanhang ingick det i en klasspolemik, där maskulinitetsidealet för-
bands med arbetarklassen i motsatsställning till ”rikemanssöner”, ”överklass-
are” och ”överklasslynglar”.466 

En annan beskrivning av kraftkarlen som fattig men moraliskt överlägsen 
gavs i novellen ”Mannen på gatan”, publicerad som ett av två bidrag i Atletiks 
julnovellstävling 1938 av signaturen Terangi. Novellen följer en fattig men 
ädel arbetare genom stadens gator, när denne just slutat sitt arbete. Arbetarens 
fysik var bland det bästa som skådats, och den slitna kostymen satt som gjuten. 
Kostymen var sliten för att mannen inte tillhörde ”de s.k. bättre samhälls-
klasserna”, men vad gjorde det att kostymen var sliten när hjärtat satt på det 
rätta stället. Berättaren beskrev hur mannen klappade barn på kinden i ”fattig-
kvarteren”, hjälpte en tant med en tung koffert över gatan utan att blinka, och 
räddade en ung flicka från en antastande ligisttyp bara genom en skarp blick, 
varefter ligisten dunstade så fort benen bar. ”Kraftmannen” var tydligen en 
sådan som hjälpte med ett leende på läpparna vart han än tog sig fram. När 
mannen svängt in i en port slog sig berättaren i samspråk med en piprökande 
gubbe utanför porten. Piprökaren kunde berätta att den unge mannen var god 
och omtyckt, och han framhävde hans praktfysik och vältränade kropp som 

                                                        
särskilt hårda tonen i novellen just 1929 kan vara den kraftiga skärpning i klasskampsretoriken 
som skedde i den Kominternledda kommunistiska rörelsen under 1920-talets slut, se Lindkvist 
1982 s. 42–43. 
464 Se t.ex. Rekord-magasinet nr 51 1950 s. 32–34 och 44. 
465 Om att våldskulturen och pennalismen var en del av kulturen vid läroverken och ofta sanktio-
nerad ovanifrån av lärare, se Florin & Johansson 1993 s. 51–55. Se även Mosse 1996; Connell 
1999; Spierenburg (red.) 1998; Kolnar 2006; om idrott och våld, se Messner 2007. 
466 Se även novellen ”Virvel-Bo!” där hjälten vantrivs bland miljonärssöner som roar sig med 
balettflickor på lokal i New York. Bo vantrivs i fracken som spänner kring armarna och hotar 
att spricka i sömmarna. Detta visar hur hjälten kan anamma överklassens symboler, men ändå 
vantrivs i dem och har en kropp som inte passar i överklassens kläder. Den muskulösa kroppen 
sätts här i en motsatsförhållande till miljonärssönernas förment klenare kroppar, All boxning nr 
5 1923 s. 14. Se också följetongerna av Edwin Ahlqvist om Bjarne Wahle, där överklassen 
framställdes som personer som trodde sig kunna köpa arbetarklassen, och som inte hade några 
arbeten att sköta: Rekord-magasinet nr 2 1944 s. 32–33. Se även densammes följetong om 
Helge Ahl, ”Knockout-Kungen”, som gick i sjutton delar under 1943, där auktoriteter inte sällan 
framställdes som fiender mot den boxande kroppsarbetande hjälten. 
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inga sjukdomar bet på. Men, förklarade piprökaren, de rika såg bara ned på 
honom för att han hade slitna kläder.467 

De fysiska egenskaperna, kraftmannens atletiska hållning och hans välträn-
ade och friska kropp, sattes alltså i förbindelse med hans fattiga bakgrund. Han 
kan ses som ett slags idealbild av ”den ädle arbetaren” som visade att de ”rika” 
hade fel då de i novellen såg ner på fattiga och arbetare. Även i denna skildring 
användes kvinnans dygd som ett medel för arbetarmannen att manifestera sin 
rättrådiga maskulinitet. Sensmoralen var också att inte döma någon utifrån ett 
fattigt och trasigt yttre. Dessutom var kraftmannens yttre fysiska egenskaper 
såsom styrkan och den atletiska kroppen sammankopplade med hans inre goda 
och hjälpsamma egenskaper. 

Enligt Ava Baron, som behandlat ämnet ur en nordamerikansk historisk 
kontext, kunde en muskulös arbetarkropp associeras till försök att höja arbet-
arens status eller tjäna som exempel på egenmakt, men också till primitivitet. 
Arbetaren fick i novellerna representera en ”naturligt” muskulös kropp och en 
”naturlig” godhet. Baron menar att detta handlade om vem som hade tolk-
ningsföreträde rörande vad som var ett fördelaktigt kroppsligt yttre. Under 
1800-talet kom muskler att alltmer hyllas av medelklassen. Medelklassens 
vältränade kroppar ansågs dock, till skillnad från arbetarmännens och de icke-
vitas kroppar, vara skapade genom rationalitet samt disciplin. De var inte 
överdrivet muskulösa, något som ansågs bevisa medelklassens fysiska över-
lägsenhet.468 

Som vi senare ska se var dessa föreställningar inkorporerade i synen på 
boxare från medelklassen som rationellt och ”vetenskapligt” tränade, medan 
arbetarklassens idrottsförmågor var naturliga och medfödda, vilket redan be-
skrivits ovan under rubriken ”Den naturlige kraftsportaren”. Särskilt framträd-
ande var synsättet i boxningstidningarna, där förvisso även tyngdlyftare kunde 
beskrivas på liknande sätt. Om tyngdlyftaren Harry Dahlgren förklarades att: 
han ”är en vanlig enkel södergrabb bara, numera spårvägsman till pro-
fessionen, en ljuslockig och hjärtans hygglig kamrat, som varken rår för att 
han blivit så förtvivlat stark eller har råkat hitta ’guld i strupen’”.469 Dahlgren 
var nämligen utöver duktig tyngdlyftare också en uppskattad sångare. Både 
hans styrka och sångröst beskrevs som tillfälligheter, vilket förringade det 
arbete som han lagt ner på träning. Som ”enkel södergrabb” sågs Dahlgren 
som naturligt och medfött stark. Återigen stöter vi på föreställningen om den 
naturliga arbetarkroppen, som inte behövde träning för att bli framgångsrik. 

Detta behövde inte betyda att de kroppsarbetande accepterade att de posi-
tionerades som ”naturliga”. De kunde nämligen vända denna föreställning till 
en positiv identitet och använda den till sin egen fördel. Detta skedde exempel-
vis genom att de hånade medelklassen och överklassen för att de endast 

                                                        
467 Atletik nr 10 1938 s. 21.  
468 Baron 2006 s. 148–149. 
469 Rekord-magasinet nr 1 1947 s. 27. 
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sysslade med intellektuella sysslor och därmed sågs som feminiserade.470 Det 
skämtades även om deras kläder och kroppar, vilket den feta grosshandlaren 
och ”östermalmsinfödingarnas” undermåliga fysik i jämförelse med ”Lilla-
Pelles” är exempel på. Det innebar även, som tidigare forskning visat, att 
arbetarklassen i vissa avseenden närde samma ideal om maskulinitet som 
medel- och överklassen, exempelvis att vad som uppfattades som feminina 
drag var negativa hos en man, samtidigt som de även gjorde sig roliga över att 
medel-/överklassen inte arbetade med kroppen eller vågade sig på fysiskt 
risktagande.471 Samtidigt var detta inte entydigt: det kunde även handla om att 
lyfta fram individen snarare än klassen. Terangis novell ”Mannen på gatan” 
bör inte endast tolkas som ett försvar för arbetarklassen eller fattiga som 
grupp, och inte heller som ett utslag för subjektspositioneringar hos en 
arbetarklass, utan snarare som ett försvar för den individ som kunde höja sig 
över massan genom sin godhet och hjälpsamhet. Kraftkarlen fanns där när 
ingen annan gjorde det. Individens förmåga underströks ytterligare då 
novellen avslutades med att berättaren kände sig ha upplevt något underbart 
då han mitt i världens fattigdom och elände fått se denne ”fysiskt stilige, 
hjärtegode och till det yttersta hjälpsamme man”.472 

I Starke Arvids och Calle Svens självbiografier fanns liknande retoriska 
passager om olika klassers fysiska förmågor i relation till kraftprov. Starke 
Arvid ska exempelvis vid en turné i Helsingfors ha fått nedsättande omdömen 
om sin styrka av en högadlig ung herre som menade att han själv med enkelhet 
kunde göra om Starke Arvids styrkekonster, vilket den adlige ynglingen där-
efter misslyckades fatalt med.473 Calle Sven kom även att beskriva ett fysiskt 
förvandlingsnummer med socioekonomiska förtecken i sin självbiografi. Han 
skildrade hur han i sin ungdom gjorde en resa med Anton ”Java” Gustavsson 
till Göteborg och Örgrytes internationella tävlingar. De båda atleterna 
framstod som ytterst olika: Java Gustavsson kom i fin päls medan Calle Sven 
istället bar en trådsliten kavajkostym. Hans kostym må ha varit trådsliten och 
han fattig, ”men när väl pälsen respektive den trådslitna kostymen kommit av 

                                                        
470 Se exempelvis hur studenter i Uppsala beskrevs som ”mammas gossar” då de inte sysslade 
med boxning, All boxning nr 2 1923 s. 12. 
471 Se exempelvis Baron 2006 s. 149; Tallion 2002 s. 319–332. För en modern variant av en 
liknande kulturyttring, se Willis 1983. 
472 Atletik nr 10 1938 s. 21. Även om det nyss nämnda exemplet är typiskt, då ett individual-
istiskt perspektiv dominerar, genom att den fattiga individens förmåga att höja sig över sin 
bakgrund och klass framhävs, kan vi ändå stöta på exempel på solidaritet mellan tyngdlyftarna 
själva. Ett exempel är när de själva berättade om äldre ”minnen”, såsom när ”Pära” Persson 
återgav en episod under strejken 1935, då han fått en säck potatis av Erik (Stora Pelle) 
Pettersson, och därmed hade mat så att han kunde fortsätta träna: Atletik nr 4 1945 s. 14. 
473 Andersson A. 1924 s. 52–55; Atletik nr 6 1939 s. 8. Se även om utmaningar och ”trash talk” 
för publicitetens skull i Starke Arvids självbiografi, liksom hur han i Luleå tvingades ”utföra 
ett litet kraftprov” med en ”ung, sprättig herre” som mot betalning begärde en privat föreställ-
ning av Arvid och hans varietésällskap. Andersson A. 1924 s. 66–67 och 98–99.  
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och trikåerna dragits på så var det i alla fall 70 kilo tunge Calle Sven, som 
visade sig på styva linan”.474 

Gemensamt för samtliga exempel jag tagit upp, var att personer ur medel- 
och överklassen skildrades som tvivelaktiga karaktärer, som inte kunde utföra 
de kraftprov som de kroppsarbetande huvudpersonerna ansågs kunna. Det var 
också genomgående vanligt att beskriva de klasser som inte kroppsarbetade 
som omanliga ”mammas gossar” – maskuliniteten fanns nämligen inneboende 
i styrkan. Christer Ericsson har även visat att boklig kunskap i bruksmiljöer 
vid omkring samma tid kunde betraktas som feminiserande.475 I de självbio-
grafiska exemplen finns samma narrativ om social och/eller ekonomisk 
underordning där den underordnade excellerar fysiskt. På så sätt kunde ett 
positivt värde tillföras den egna kroppen. Detta är också ett exempel på hur 
den ideala maskuliniteten var föremål för klassrelaterad kamp. Det under-
stryker fruktbarheten i min utgångspunkt, att i enlighet med Tony Coles be-
trakta maskulinitet som ett konfliktfyllt fält.476 

Den här refererade klasspolemiken var särskilt framträdande under 1920- 
och 1930-talen. Sverige genomgick då långtgående samhällsförändringar, 
arbetsmarknaden var turbulent med många strejker. Depressionen slog hårt 
mot de grupper som fick sin utkomst genom kroppsarbetet, vilket också kom 
att avspeglas i källmaterialet.477 Parallellt hyllades idrotten som en arena där 
olika klasser kunde förenas. Idrotten sågs som en klassutjämnare; tanken var 
att alla medborgare, från enkla arbetare till kungligheter, kunde samlas kring 
idrotten som utövare och åskådare. Idrotten beskrevs som en för alla klasser 
gemensam angelägenhet och gemensamt intresse. Den var förbrödrande och 
helande för samhället, eftersom den förde folk – såväl nationer som klasser – 
närmare varandra. Detta tema var dominerande inom idrottsrörelsen som hel-
het,478 men det förekom även i kraftsportstidningarna jämsides de klass-
polemiska inslagen. Idrotten var exempelvis enligt Svensk boxning särskilt 
viktigt i ”dagens söndrade samhälle”.479 

                                                        
474 Förvisso var Java Gustavsson egentligen ingen rik person – bland annat arbetade han som 
kypare och utkastare på en krog på Djurgården, och sägs ensam ha spöat upp en grupp av 
stökiga och överförfriskade strejkbrytare i hamnen och efteråt hyllats av en stor folkmassa. 
Likväl är detta ett exempel på hur kläder kunde användas som klassmarkörer, och uppenbart 
tänktes sympatierna ligga hos den fattigt klädde Calle Sven. Svensson C. 1957 s. 57–58 (citat 
s. 58) och 80–84. 
475 Ericsson C. 1997 s. 102. Se även Andersson To. 2002 s. 384, för en diskussion om ett 
liknande synsätt inom fotbollens kultursfär. 
476 Coles 2009.  
477 Schön 2007 s. 302 och 328. 
478 Pålbrant 1977 s. 41–52. Riksidrottsförbundets handbok (1943) s. 10–11 och 48; Svenska 
gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund 1903–1928 (1928) s. 6, 24, 48 och 104. För 
liknande ståndpunkter, se Vår idrott (1930) s. 87, 119–122 och 131–135; 1936 års 
omorganisationskommittés utlåtande (1937) s. 6. 
479 Svensk boxning nr 6 1921 s. 14.  
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Klasspolemiken avtar men klasskillnaden består 
Ännu i början av 1940-talet var klassretoriken fortfarande i stort sett lika när-
varande som under tidigare decennier. Ett exempel är den första följetongs-
novellen i Rekord-magasinet, som hette ”Knockout-Kungen” och gick i 
sjutton delar under 1943. Novellen var skriven av Crusher, pseudonym för 
tidningens utgivare Edwin Ahlqvist. Följetongen blev en succé och kom även 
att ges ut i bokform. Under slutet av 1940-talet återkom dessutom ”Knockout-
Kungen” i tidskriften i tecknad form, vilket ytterligare underströk dess popu-
laritet. 

”Knockout-Kungen” representerade flera av tidskriftens ideal vad gäller 
boxning, klass, kropp och maskulinitet. Den handlade om den unge boxaren 
och sågverksarbetaren Helge Ahl från Granfors och hans strapatser som 
sjöman och sedermera tungviktsvärldsmästare. Läsaren fick först följa honom 
när han gick en hård och tuff match i juniormästerskapen i Stockholm mot den 
regerande mästaren Sven Nilsson. Båda kämparna glänste av svett, hade 
blytunga ben och breda skuldror. Helge saknade dock rutin och förstod ännu 
inte att han måste hushålla med krafterna. När han måttade ett slag mot 
motståndaren missbedömde han tyvärr situationen och snubblade till. Då 
skrattade åskådarna och en överhetsperson i publiken kved av förnöjelse: 

– Åh, håll i mej. De här JM-tävlingarna är då det roligaste som finns, stönade 
en tjock grosshandlartyp, som var pin svett av bara ansträngningen att skratta, 
och som troligen hade fått dåndimpen om han fått ett av de slag, som de här två 
pojkarna hade öst över varann i två ronder.480 

 
Den tjockes kropp ställdes mot de båda vältränade boxarnas, och som vi sett 
tidigare var den feta grosshandlarkroppen en stereotypisk klasspolemisk 
markör. I detta fall en slö, otränad och fet figur som själv inte skulle orka 
utföra det som de boxande ynglingarna utsatte sig för, men som ändå hade 
mage att skratta. ”Knockout-Kungen” var strukturerad så att läsaren skulle 
identifiera sig med den hårt boxande och arbetande Helge. Publiken må skratta 
tänkte Helge, men den visste inte hur det kändes att komma från ett litet 
samhälle i Norrland till sin första tävling i huvudstaden: 

Och troligen skulle benen ha vikit sig ögonblickligen på dem som skrattade 
värst, om de blivit tvungna att räta rygg med en enda av de virkesbördor, som 
Helge Ahl fick slava under dag efter dag hemma vid sågverket. Men en dag 
skulle han få dem att sluta skratta, det skulle han bli man för.481 

 

                                                        
480 Rekord-magasinet nr 2 1943 s. 6. 
481 Rekord-magasinet nr 2 1943 s. 6. 
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Stockholmspubliken, som inte hade någon erfarenhet av kroppsarbete, an-
vändes för att kontrasteras mot Helges vältränade kropp och stabila norr-
ländska härkomst. Men skildringen tjänade också till att framhäva hjältens 
vilja till revansch, att bli något inom boxningen och att visa att han dög. 

Ett annat typiskt inslag var att Helge representerade den norrländska 
arbetarklass som vi sett ofta exotiserades såsom särskilt naturlig och rejäl: den 
bestod av riktiga män som stod pall för många smällar. Även här var det 
meningen att den unge läsaren skulle identifiera sig med dessa män. Att så 
antagligen också skedde visar novellens popularitet då den trycktes i bokform 
och senare även som tecknad serie. Novellföljetongen slog uppenbarligen an 
en ton hos tidningens läsare, vilket även de brev redaktören Ahlqvist valde att 
svara på i tidningen tydde på. ”Knockout-Kungen” anspelade på läsarnas ringa 
härkomst och deras hopp om att kunna bli något. Underdogen var ett välkänt 
och återkommande tema inom idrotten, såväl i skildringar av verkliga som av 
fiktiva idrottare. Att vara naturligt stark eller ha en naturlig fallenhet för 
boxning handlade inte bara om att betona klasstillhörighet, utan även om att 
svara mot läsarens drömmar om att bli något annat. Här var boxningsringen 
en tacksam arena. 

I 1940-talets Rekord-magasinet fanns flera exempel på polemik gentemot 
överklassen, ”snobbar” och storkapitalet, och i texter av Ahlqvist framkom 
stundom politiska vänstersympatier.482 Ungefär samtidigt började dock de 
klasspolemiska inslagen att minska i källmaterialet. Detta avspeglar till stor 
del den allmänna samhällsutvecklingen. 1930-talets kristid blev också början 
på en ny politisk ordning, där den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen 
grundlade ett långvarigt politiskt maktinnehav. Socialdemokratin kom att se 
fred mellan parterna på arbetsmarknaden som en förutsättning för att 
genomdriva socialpolitiska förändringar och för sitt krispaket för att hjälpa 
upp ekonomin under 1930-talets depression.483 Visionen om ett välfärdssam-
hälle började ta form, samtidigt som förutsättningarna för en kompromiss-
vänlig anda mellan arbetsmarknadens parter skapades genom Saltsjöbads-
avtalet 1938. Ledande inom LO menade att arbetsfred var förutsättningen för 
sociala reformer och då måste även företagens vinster accepteras. De var 
överens om att fördelningspolitiken bara kunde gynna de sämst lottade om en 
snabb ekonomisk tillväxt var rådande.484 

Det är i detta ljus vi bör se den förändrade syn på klass och minskning av 
klasspolemiken som avspeglades i källmaterialet och som behandlas i det följ-
ande. Efter andra världskriget kom välfärdssamhället att byggas ut. Nu skulle 
                                                        
482 T.ex. Rekord-magasinet nr 2 1943 s. 8; nr 2 1944 s. 32–33. Under 1940-talet kom även 
Rekord-magasinet och redaktören Edwin Ahlqvist att ta ställning mot nazismen, mot ”anhop-
ning av kapital på några få händer” och för metallstrejken 1945: Rekord-magasinet nr 7 1945 
s. 3; nr 11 1945 s. 3; nr 13 1945 s. 3. Se även ”Svar till Metalls avd. 40:s strejkutskott”, Rekord-
magasinet nr 19 1945 s. 3. 
483 Magnusson 2002 s. 445–447; se även Schüllerqvist 1992. 
484 Magnusson 2002 s. 448–459; Schön 2007 s. 345–348. 
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en nation som kännetecknades av delaktighet, jämlikhet och en social reform-
anda byggas, åtminstone för dem som passade in i föreställningen om ett sunt 
och friskt svenskt folk. I tyngdlyftningspressen och boxningspressen började 
detta avspeglas under slutet av 1940-talet och därmed hamnade olika gruppers 
klassbakgrunder och yrkestillhörigheter allt mindre i fokus, även om det inte 
försvann helt. Idrotten hade kommit att framhävas som den klassutjämnande 
aktivitet som idrottsrörelsen arbetat på och delvis använt som argument för att 
få statsunderstöd. 

 Under 1950-talet försvann i princip den klasspolemiska retoriken kring att 
riktiga män endast var de som kunde arbeta tungt med kroppen. Det är 
symptomatiskt att Ingemar Johanssons självbiografi här återigen skiljer ut sig 
från de andra valda självbiografierna, då den saknar episoder med klassmäss-
iga förtecken.485 Under 1930-talet hade socialdemokratin också börjat frångå 
att framställa sig som arbetarklassens parti för att istället se sig som ett ”små-
folksparti”, vilket uppgörelsen med bondeförbundet 1933 var ett exempel på. 
Socialdemokratin sökte också alltmer sin väljarbas även i tjänstemanna-
sektorn. Målet blev en generell välfärdspolitik som skulle komma alla med-
borgare till del, och som på allvar byggdes ut efter andra världskriget med dess 
stora ekonomiska tillväxt, ”rekordår” och reella välståndsökning och minska-
de klasskillnader. Retoriken hos det regeringsbärande socialdemokratiska 
partiet blev därför mindre konfliktinriktad.486 Detta kom också att avspegla sig 
i mitt material och den polemik mot över- och medelklass som jag behandlade 
under förra rubriken. 

Men det är ändå viktigt att konstatera att förändringen i kraftsports-
materialet inte skedde omedelbart. Detta kan ställas i relation till resultaten i 
Fredrik Schougs undersökning av Rekord-magasinets sportnoveller, där han 
menade att ”folkhemmets ideal” om samarbete, gemenskap och det kollektiva 
betonades på bekostnad av individuella prestationer redan under 1940-talet.487 
För även om detta stämmer för 1950-talets del, var ändå klasspolemiken 
vanlig under 1940-talet, i exempelvis novellerna om Bjarne Wahle liksom 
Helge Ahl. Överklassiga dandyer och feta grosshandlare var fortfarande något 
som hjälten kontrasterades mot i fysisk, moralisk och klassmässig mening. 
Först på 1950-talet avtog klasspolemiken, men som vi kommer att se nedan 
fortsatte ändå klasserna att tillskrivas olika roller och beteenden. Det skedde 

                                                        
485 Calle Svens självbiografi var förvisso utgiven 1957, men den utspelade sig främst i en period 
långt före det som betecknats som välfärdsbyggets samförståndsanda. De sista sidorna i boken 
vittnade dock tydligt om förändringen, när Calle Sven refererade till den sociala utjämning som 
skett under perioden fram till tiden för utgivningen. Se även Andersson To. 2002 för en disku-
ssion om förhållandet mellan fotboll, politik, klass, skötsamhet och historisk förändring i form 
av uppkomsten av ett välfärdssamhälle; samt Ericsson C. 2004 om hur idrott i bruksorter kunde 
användas för klassöverbryggande syften. 
486 Magnusson 2002 s. 409–410 och 455–460; Schön 2007 s. 401–407 och 411; Hirdman Y. 
1990 s. 197–229 och 269–295. 
487 Schoug 1997 s. 39–46 och 81–84. 
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inte minst genom att ”intellektuella” medelklassboxare ställdes mot ”natur-
liga” sluggers från arbetarklassen. Sensmoralen var ändå harmoniserande: de 
hade kompletterande funktioner och bäst vore om de lärde av varandra och 
samsades i föreningslivet. 

Ungdomen som problem och idrotten som lösning 
Samtidigt som klasspolemiken ebbade ut, blev ungdomen ett begrepp som 
ställdes i centrum under 1950-talet. Tonen var då vanligen fostrande. Atletiks 
redaktör frågade exempelvis 1954: ”hur är det ställt med ungdomen?” 
Ungdomen saknade enligt redaktören ”krut i kroppen” för att de hängde på en 
”båge” hela tiden.488 Ungdomen beskrevs som hängande i ”gäng” vid ”gat-
hörn” och ”korvbarer”. Lösningen var idrotten, men det fanns alldeles för få 
träningslokaler i landet.489 Rädslan var överlag stor för ungdomskriminalitet, 
raggarungdom och ungdomens förfall under perioden.490 Ungdomen sågs 
överlag som ett tydligt samhällsproblem under detta decennium, vilket hade 
att göra med ungdomskulturens utveckling och framväxt och uppmärk-
sammade händelser som Götgatskravallerna 1948.491 

 Flera statliga initiativ tillkom för att hantera ungdomens problem, exemp-
elvis tillsattes ungdomsvårdskommittén 1939, vilken sedan kom att producera 
flera betänkanden. Bland annat betonades vikten av föreningsliv för att ung-
domen skulle få handfast ledning, men det nådde förstås inte dem som inte var 
med i någon förening. De föreningslösa arbetarungdomarna betraktades därför 
som särskilt problematiska.492 Vanligen var det den manliga delen av 
arbetarungdomen, med vad som betraktades som ett utsvävande nöjesliv, som 
utgjorde ett hot mot den etablerade moralen och därför behövde fostras. Johan 

                                                        
488 Atletik nr 8 1954 s. 2. Se även hur ungdomen beskrivs i termer av kris, för vilket den fysiska 
uppbyggnaden beskrevs som en lösning: Kraftsport nr 2 1957 s. 1. Ungdomen kunde dock vara 
stökig på träningen, vilket medförde dåliga idrottsresultat: Atletik nr 2 1955 s. 15. En annan 
vanlig kritik är att ”grabbarna” då de tävlar bara släpper ner stången och inte lägger den ner 
”som folk”. Atletik nr 1 1955 s. 11; nr 4 1950 s. 3. 
489 Kraftsport nr 1 1959 s. 16. I en ledare 1959 beskrevs också hur ungdomen hängde i gäng 
och kanske höll på med bilstölder och bar stiletter. Idrottens uppgift var att ”lära dem, att den 
som tränar ordentligt behöver inte gå i gäng om 17–18 st. för att hävda sig”: Kraftsport nr 1 
1959 s. 3; se även Kraftsport nr 6 1959 s. 3–4. 
490 Riksidrottsförbundet ordnade ledarkurser på Bosön där exempelvis psykologen Halldén 
föreläste om svensk ungdoms ”vanor och ovanor”, från 1800-talet fram till nutidens ”raggar-
ungdom”. Det konstaterades att ungdomen i idrottsklubbarna måste få den rätta inställningen; 
Kraftsport nr 6 1959 s. 14; nr 4 1960 s. 22. Se även Atletik nr 10 1955 s. 4; Kraftsport nr 11 
1956 s. 18; nr 7 1960 s. 9 och 12; nr 9 1960 s. 18 och 21. Vissa menade dock att försoffningen 
snarare var de vuxnas fel än ungdomens, t.ex. Kraftsport nr 6 1960 s. 5 och 8.  
491 Boëthius m.fl. 1998 s. 10. Se även Fornäs & Boëthius 1990. 
492 Olson 1992. 
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Fornäs menar att under perioden, i och med moderniseringen, ökade diko-
tomin mellan ”låg” och ”hög” kultur, något som fick starkt genomslag i mass-
mediala sammanhang. Medelklassen försökte särskilja sig från arbetar-
klassens föregivet låga kultur.493 

Det var dock inget nytt i sig – ungdomen som ett problem hade varit ett 
ständigt omdiskuterat tema ända sedan tidigt 1900-tal och fortsatte sedan att 
debatteras efter första världskriget. Enligt etnologen Jonas Frykman avspeg-
lade debatten om ungdomens nöjen en brytningsprocess i det svenska sam-
hället, mellan konservativa värderingar och nya och mer bejakande inställ-
ningar till populärkulturen som ökat i omfattning under mellankrigstiden.494 
Andra forskare har betonat att det även handlade om en brytning mellan 
vuxenvärlden och ungdomens nöjesliv.495 Många vuxna stod oförstående inför 
ungdomens växande intresse för tidnings- och filmmediet, liksom deras 
kändis- och idolkult, vilket inte minst hysterin kring Georges Carpentiers 
stockholmsbesök 1921 var ett exempel på. 

På samma gång som tidningarna debatterade ”ungdomsproblemet”, 
förmedlade tidningarna själva erfarenheter och förhållningssätt som speglade 
ungdomens drömmar och konflikter. Medier och biografer kunde fungera som 
en fri sfär där känslor som inte fick utlopp i vardagen kunde levas ut. 
Konflikten handlade även om framväxten av en i viss mån massproducerad 
och i viss mån okontrollerad kultur. Kommersialiseringen minskade kon-
trollen över nöjeslivet, vilket bland vissa skapade panik inför vad de såg som 
en anonym och odisciplinerad massa som inte minst bestod av ungdomar.496  

Redan under 1920-talet lyftes idrotten och boxningen fram som ett sätt att 
få ordning på bångstyriga ungdomar, något som Hammarby IF ansågs ha 
lyckats med. Hos Hammarbys söderungdom fanns inte några ”frö-fasoner”.497 
I likhet med 1950-talets ungdom som hängde i gathörn och på moped, hade 
1920-talets ungdomar framställts som slöa och fysiskt försoffade genom deras 
benägenhet att gå på bio och konditorier istället för att syssla med boxning och 
få lite ”amerikanskt gåpåarhumör”.498 I samhällets ögon hade sekelskiftets 
ligapojkar, 1930-talets unga lösdrivare och 1950-talets raggarbrudar alla blivit 
utpekade som särskilda problem. De identifierades som avvikare och ung-
domen – främst då arbetarklassens ungdom – fick inte bli för självständig.499 I 
boxningspressen argumenterades därför för att boxningen skulle kunna råda 

                                                        
493 Fornäs 1990. Se även Gustafsson & Arnberg 2013 för en diskussion om massmedia och 
diskussionen kring föreställningar om unga arbetarpojkars våldsbenägenhet. 
494 Frykman 1988; se även Qvist 1995 s. 363–367. 
495 Boëthius m.fl. 1998. 
496 Boëthius m.fl. 1998 s. 11–12, 14 och 51–54.  
497 Svensk boxning nr 1 1921 s. 10 Se även hur boxningen beskrivs som ett sätt att få bukt med 
kriminalitet och skapa ordning, All boxning nr 7 1923 s. 2.  
498 Svensk boxning nr 5 1923 s. 6. Rörande mellankrigstidens syn på USA som positiv förebild 
vad gäller framåtanda, se Alm 2002, t.ex. s. 14–15. 
499 Swärd 1993. 
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bot på denna problematik, medan boxningen i annan press sågs som en del av 
problemet.500 Temat gick igen i Rekord-magasinets följetong ”Gänget” 1959–
1960. Där skildrades idrotten och boxningen, där det fanns en stark manlig 
förebild i en tränare och ledare, som ett recept mot ungdomskriminalitet. 
Novellens sensmoral var att det skulle det gå illa för dem som hängde i gäng, 
men genom idrotten kunde ungdomen rehabiliteras. Målet med boxningen var 
nödvändigtvis inte att vinna berömmelse eller bli en mästare, utan att lära sig 
föreningsliv och ett skötsamt och hederligt arbete. Detta var något som den 
förut bråkige och smått kriminelle Göcke i ”Gänget” insåg, då han fann glädje 
i att börja arbeta som bilmekaniker, och att känna att han gjort ett bra jobb och 
för första gången kunde ”göra rätt för sig”.501 

Bildade borgarboxare och naturliga arbetarfighters 
Inom kraftsporterna odlades, som vi sett, föreställningen om kroppen som ett 
slags spegelbild av de inre egenskaperna. Dessa egenskaper skilde sig från 
idealet om den borgerliga idrottskroppen, med dess fokus på harmoni och 
måttfullhet. I mitt material var det den stora och starka kroppen som betrakt-
ades som den moraliskt överlägsne, i kontrast till otränade och feta grosshand-
lare eller mjäkiga akademiker. 

Valet av idrottsgren har beskrivits som ett sätt för olika samhällsklasser att 
definiera sig själva gentemot varandra. Det innebar även att den andra 
gruppens kroppsideal kom att förkastas. I likhet med tidigare forskning har jag 
kunnat påvisa hur olika kroppsideal försetts med klassmässiga förtecken.502 
Men även inom olika idrottsgrenar har det frodats klassrelaterade föreställ-
ningar där olika utövare ansetts agera på skilda sätt, något som ska visas i detta 
avsnitt. Föreställningar om att stora och starka personer var mindre 
intelligenta, liksom att olika boxningsstilar var uttryck för olika bildnings- och 
intelligensnivåer, var intimt kopplade till föreställningar om klass, men även 
ras. Manlighet förknippades med såväl muskelstyrka som intelligens, men 
dessa värden måste förenas på rätt sätt.503 I det följande ska jag exemplifiera 
hur medelklassboxaren vanligen ansågs vara en finlemmad gentleman, som 
boxades intelligent och vetenskapligt, vilket konkret innebar att han lade vikt 
vid en god försvarstaktik. Arbetarboxaren sågs däremot som en naturlig 

                                                        
500 Svensk boxning nr 17 1922 s. 2; All boxning nr 9 1926 s. 14. 
501 Rekord nr 20 1960 s. 24–25. Sensmoralen i ”Gänget” liknade mycket den i Max Lundgrens 
Åshöjden BK: Kjersén Edman 1987. Se även Olsson K. 1993 för en analys över sensmoralen i 
Rekord-magasinet överlag. Se även Arnberg 2013 s. 96 och 190 för en diskussion om hur 
serietidningen kom att kritiseras under 1950-talet och ses som lågkultur. Häri fanns även en 
viss klassmässig oro för den våldsamma arbetarklassens unga män. 
502 Bonde 1991 s. 98–100, 126 och 162; se även Janzon 1978; Yttergren 1996.  
503 Stearns 1990 s. 17–18 och 30–35. Arbetarklassen kom å andra sidan enligt Frykman & 
Löfgren 1979 att ses som otyglad och bråkig. 
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fighter med en sluggers knockoutslag, vilken dock behövde kultivering för att 
kunna lyckas i ringen. Här fanns med andra ord skiljaktiga ideal som relatera-
des till klass, och som också underbygger det faktum att maskuliniteten var ett 
konfliktfyllt fält. Jag har strävat efter att ge en sammansatt bild av hur dessa 
grundföreställningar tog sig uttryck från 1920- till 1960-talen. Var det 
exempelvis alltid i arbetardominerade sammanhang positivt laddat att vara 
stor och stark, eller fanns det även något gott att hämta i böckernas värld? 

I de tidiga boxningstidningarna under 1920-talet var temat om korrela-
tionen mellan intelligens, bildningsnivå, styrka och boxarens kropp vanligt 
förekommande. En artikel från 1921 frågade retoriskt: ”Bör en boxare se dum 
ut?” Artikeln var skriven med utgångspunkt i en filmvisning i Stockholm från 
matchen mellan Dempsey och Carpentier. Efter filmen hade ”folk” menat att 
boxare såg dumma ut. Vilka detta ”folk” utgjordes av specificerades inte i 
artikeln, men författaren var noga med att betona att åtminstone Carpentier 
var intelligent och även hade en ”vetenskaplig utbildning”. Det fanns enligt 
artikelskribenten en inrutad fördom bland folk som inte förstod sig på boxning 
att boxare var dumma. Sanningen var dock att boxningen också tränade 
intelligensen, och artikelförfattaren förklarade att Carpentier och Dempsey 
boxades fullt ”vetenskapligt” enligt ”utländska fackmän”.504 

Tidigare forskning har visat hur idrotten alltmer under 1900-talet samman-
kopplades med vetenskapen för att gynna rationell idrottsutövning och 
kroppsutveckling.505 Just betoningen på ordet vetenskaplig var också som åter-
kom vad gällde träning och idrottsutövande under hela undersökningsperiod-
en. En boxare ansågs sålunda behöva inte bara tapperhet utan även intelligens 
och rationellt vetenskaplig träning. Om sådana karaktäristika saknades spela-
de det inte någon roll hur goda kroppsliga anlag eller förutsättningar en boxare 
än hade. Innebörden av denna intelligens preciserades emellertid sällan.506 
Som diskuteras nedan, var graden av önskvärd intelligens och vetenskaplighet 
något som skilde sig mellan olika klasser. Särskilt medelklassboxare förknipp-
ades med intelligens, medan boxarna från kroppsarbetande skikt först och 
främst ansågs ha fått sin förmåga från sin ”naturliga” bakgrund i hårda miljöer 

                                                        
504 Svensk boxning nr 2 1921 s. 13. Se även All boxning nr 64 1926 s. 4, där det hävdades att 
boxare bland allmänheten sågs som lite smådumma och själsligt förtappade. Carpentier själv 
byggde myten kring sig om att vara en intelligent boxare till skillnad från sluggern: Svensk 
boxning nr 1 1921 s. 5. 
505 För en diskussion, se exempelvis Svensson D. 2016. 
506 All boxning nr 28 1926 s. 3. Se även den putslustiga berättelsen om hur Hjalle Palmqvist 
försöker hitta en ersättare efter en schism mellan honom och Harry Persson. Han finner två 
grova och stora män med händer som stekpannor och muskler som sväller under ”blåställen”. 
Palmqvist lovar pojkarna ”guld och gröna skogar”, men landsortspojkarna är bara starka och 
saknar tekniken. Den stora och naturligt starka kroppen kontrasterades sålunda mot den 
tekniska boxningsförmåga som illustrerade intelligens: All boxning nr 28 1926 s. 4–5; se även 
beskrivningen av Palmqvist som penninghungrig och slug: All boxning nr 20 1929 s. 3. 
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och kroppsarbetaryrken. Denna naturbegåvning behövde dock i åtminstone 
någon mån kultiveras. 

God försvarsboxning var något som ofta betraktades som ett bevis på 
intelligens. Ibland kunde även utseendet och ansiktsdragen som sådana be-
skrivas som intelligenta.507 I en artikel i All boxning från 1926, översatt från 
engelska till svenska för att visa svenska läsare hur ”Amerika” såg på Harry 
Persson, inledde journalisten med att först lyfta fram Perssons tatueringar och 
styrka som slående kännetecken. Men trots detta, skrev journalisten, såg Harry 
Perssons ansikte intelligent ut; det påminde mer som en arkitekts eller ingen-
jörs än om en boxares.508 Hög panna sågs alltså som ett exempel på intelligens; 
i Perssons fall ställdes den stora starka kroppen med tatueringar i kontrast mot 
ansiktets intelligens. 

Uppfattningen om att styrka och en stor kropp signalerade bristande intelli-
gens förekom ofta under 1920-talet. Det kunde dock finnas undantag. Exemp-
elvis kunde det heta om styrkeekvilibristen Arthur Saxon, att denne trots ”sin 
oerhörda styrka” inte alls var ”försedd med en alltför liten hjärna”, som fallet 
var med ”många andra ’jättar’”. Tvärtom var Saxon ”mycket intelligent och 
en sällsynt god regissör då det gällde att genom små sensationella tricks draga 
folk till föreställningarna”. Detta exempel och det ovan med Harry Persson, 
där det inskärptes att det inte behövde finnas någon motsättning mellan intelli-
gens och en stark kropp, visar att det ansågs finnas en utbredd föreställning 
om just en sådan motsättning.509 

Föreställningar som dessa genomsyrade också framställningar där student-
er och liknande utbildade personer i normalfallet ansågs vara mindre starka 
och hälsosamma än kroppsarbetare och boxare. I en krönika från 1926 hyllade 
All boxning ett initiativ bland Stockholms högskolestudenter om att börja 
syssla med boxning: ”På så sätt kan det så småningom bli lite choklad i dessa 
unga män, som nog äro bra bleka om nosen.” Studenterna var i nuläget bleka 
och svaga eftersom de spisade jazz och andades för mycket ”kammarluft” och 
”cigarettrök”, men boxningen kunde tjäna som botemedel, konstaterade All 
boxning och uppmanade: ”Opp och fightas, grabbar. Så får ni snart vara med 
bland karlar!”510 

Denna rädsla för studenters jazzspisande och dåliga hälsa bottnade delvis i 
tidigare omnämnda oron för att samhället och särskilt ungdomen börjat hänge 
sig åt alltför mycket bekvämlighet. Detta sågs ofta som skadligt för individen, 
genom att exempelvis orsaka närsynthet, sneda ryggar och fetma, men också 
för samhället som helhet. Individen måste kunna disciplinera sig själv för 
nationens bästa; skötsamhet blev en kardinaldygd.511 

                                                        
507 All boxning nr 28 1926 s. 6. 
508 All boxning nr 45 1926 s. 1.  
509 Svensk boxning nr 9 1921 s. 7; se även t.ex. All boxning nr 24–25 1929 s. 11. 
510 All boxning nr 67 1926 s. 5. 
511 Se t.ex. Nilsson 2011 s. 76. 
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Samtidigt innehöll exemplet med studenterna en rad utbredda stereotypa 
bilder av personer med tjänstemanna- och intellektuella yrken – ”manschett-
yrkesutövare” och ”pulpetnötare” – som omanliga. Sådan retorik levde vidare 
under 1930-talet. Atletik beskrev då den typiske personen ur dessa kategorier 
som en långsmal person som antingen var ”sjukligt mager” eller ”svabbigt fet, 
med blek, grådaskig hy, färglös och opersonlig”, och han hade ”ringa eller 
inga kroppskrafter”. Tidningen menade att beskrivningen måhända i de flesta 
fall var riktig – men det fanns undantag. I just det här fallet handlade det om 
kontoristen Sture Karlsson på margarinfabriken i Kalmar. Denne sades vara 
lika lång som bred, och skribenten i Atletik uppmanade läsaren att revidera sin 
felaktiga uppfattning om kontorister genom att ta sig en sväng förbi margarin-
fabriken för att beskåda Karlsson i egen hög person. För den egna säkerhetens 
skull borde dock inte läsaren utmana Karlsson att utföra några av sina kraft-
prov, eftersom denne då kanske skulle använda sig av läsarens egen person av 
misstag.512 Återigen ansågs det med andra ord nödvändigt att framhålla undan-
tag från föreställningen om att utbildningsnivå och bristande kroppsstyrka 
gick hand i hand. 

Efter 1940 fortsatte föreställningen om en omvänd relation mellan kropps-
styrka och utbildningsnivå och/eller intelligens att vara närvarande i undersök-
ningsmaterialet. I en artikel från 1959 om ”Väldige Jack Fasig”, som med rätta 
kunde kalla sig ”världens starkaste man”, beskrev artikelförfattaren dennes 
imponerande fysik och de kraftdåd han kunde utföra. Emellertid var inte Fasig 
någon sällskapsmänniska, utan hade ett häftigt humör och bristande intelli-
gens, ”ty lika imponerande utrustad som han var å kroppens vägnar, lika nöd-
torftigt var han funtad å huvudets”. Fasigs stora kroppshydda beskrevs som 
välproportionerad, men samtidigt hade han små stickande ögon och en bred 
ärrig haka som ”kom honom att påminna om en gorilla”.513 Den stora kroppen, 
ofta i form av sluggertypen, sågs inte bara som lite mindre intelligent utan blev 
dessutom många gånger sammanlänkad med det djuriska.514 Med hjälp av 
sådana djurmetaforer, som förekom under hela perioden, framställdes den 
normale kraftsportarens kropp som ett uttryck för en underordnad maskulini-
tet. Arbetarklassen betecknades inte sällan så, för att visa att den stod närmare 
                                                        
512 Atletik nr 4 1935 s. 1. I boxningsnoveller kan den skrupulöse managern som lurar boxaren, 
exempelvis på pengar, beskrivas som en fet man med grisögon för att understryka hans dåliga 
karaktär, kontrasterad mot hjälteboxarens muskulösa kropp och goda karaktär; All boxning nr 
44 1926 s. 8; nr 45 1926 s. 8. För liknande representationer av bl.a. omanliga kontorister i 1930- 
och 40-talens frisksportrörelse, se Tolvhed 2004. 
513 Rekord nr 7 1959 s. 22. 
514 I novellen ”Revansch i ringen” av Jerry Foster ställs den mindre boxarens kropp mot den 
större. Hjälten är i detta fall underdogen och vi får följa hur han tänker i jag-form i mötet mot 
den större boxaren. ”Hela tiden betraktar jag Pangano medan jag dansar runt honom. Han är 
kraftig och grovhuggen som en bisonoxe. Och nästan lika luden om bröstet. Han slår lika hårt 
som en häst sparkar, men han tänker inte så snabbt och han signalerar en hel del i förväg.” 
Rekord-magasinet nr 41 1953 s. 17. Se även Rekord-magasinet nr 4 1945 s. 5–6; Rekord nr 26 
1960 s. 25. 
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naturen, det fysiska och icke-intellektuella.515 Det är värt att notera att dessa 
exempel från källmaterialet i hög grad följde den i samhället dominerande 
normen. I det fallet odlades alltså inte någon motbild, till skillnad från de mer 
klasspolemiska drag som förekom parallellt. 

 

 

 
 
Rit-Olas 
illustration av 
tyngdlyftaren 
och OS-
guldmedaljören 
Norbert 
Schemanskys 
oanade krafter 
under 
rockärmen. 
Källa: Atletik 
nr 1 1955 s. 3; 
illustratör Jan-
Erik Garland. 

 
Att beläsenhet och styrka inte ansågs gå hand i hand var fortfarande på 1950-
talet en livskraftig myt. Det kan exemplifieras av Dagens Nyheters tecknare 
Rit-Olas förvåning när han ställdes inför tyngdlyftaren Norbert Schemanskys 
styrka. Här var det dock fråga om en individ som ingalunda såg råbarkad eller 
stark ut; med sin rock och sina glasögon på näsan såg han mer ut som en 
                                                        
515 Loughnan, Haslam, Sutton & Spencer 2014. Termen ”underordnad maskulinitet” är lånad 
från Connell 1999. 
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professor, konstaterade Rit-Ola. Professorn förvånade dock alla när han tog 
av sig rocken och visade ett prov på ofantlig styrka. Kroppslig styrka och 
utbildning ansågs återigen stå i motsatsförhållande till varandra – professorer 
med glasögon förmodades inte vara starka.516 

Just att bära glasögon var något som fler gånger lyftes fram som något apart 
i samband med idrottande kraftkarlar. Den amerikanske tyngdlyftaren Tommy 
Konos glasögon fick en reporter vid Helsingfors-OS 1952 att skriva att Kono 
mer såg ut som en ”blyg, försagd skolgrabb än en kraftkarl”. Att Kono tog 
OS-guld i sin viktklass sågs därför som någonting extra imponerande.517 Att 
bära glasögon, vara lite rund om magen och mindre muskulös, kunde också 
skildras i mer roande ordalag. Den kanadensiske tyngdlyftaren och silver-
medaljören vid OS 1956, Dave Baillie, beskrevs i den andan när Atletik kon-
staterade att han ”såg ut som en förvuxen trumpen skolgosse, stor och tjock 
och glasögonprydd”.518  

Sådant kan tolkas som en motreaktion mot de fördomar mot muskulösa och 
starka personer som tidningarna menade fanns. Därför betonade de inte sällan 
utbildning och beläsenhet hos idrottare när möjligheten fanns.519 När Kraft-
sports ledarsida 1960 varnade sina läsare för att låta muskelbyggande gå till 
överdrift, då det riskerade att skrämma bort de ”intellektuella”, hänvisade 
tidningen just till existerande fördomar om den starke mannen som snäll men 
dum: ”folk har ju alltid haft för sig att en stark karl nödvändigtvis måste vara 
en intellektuellt undermålig sådan”.520 Skribenten hänförde föreställningen till 
äldre tider och såg det som en yrkespräglad kvarleva, då professorer var 
”kutryggiga, närsynta med snuva” och smeden var axelbred med björnramar 
och solbrynt hud. På 1960-talet var dock så inte längre fallet; styrka hade ”nu 
för tiden” inte längre med yrkesval att göra, utan handlade mer om ”metodisk 
träning, perfekt mathushållning och näringskontroll”. I själva verket var det 
nu ”ofta män med s.k. manschettyrken” som uppvisade ”de mest imponerande 
fysikerna”.521 Förr i tiden skulle styrka med andra ord ha varit något som 

                                                        
516 Atletik nr 11 1954 s. 3 (tidigare publicerad i Dagens Nyheter). Se även hur Schemansky 
beskrevs som en värdig arvtagare till John Davis och hur han ”med sina 103 kg är han ingen 
mastodont, tvärtom är han högst normalt utrustad – åtminstone så länge han har kläderna på. 
Tar han av sig ser man att det finns jättekrafter – och att armarna skulle kunna driva fram ett 
lok om de kopplades som pistonger.” Atletik nr 1 1955 s. 3. 
517 Atletik nr 9 1952 s. 2–3. Se även hur feghet associeras med glasögon och blekhet i Harry 
Perssons självbiografi, där han omtalar en domare som ”en liten blek, glasögonprydd belgier” 
som ”for omkring i ringen som en rädd vante”. Persson H. 1933 s. 86. 
518 Atletik nr 9 1952 s. 5. 
519 Se t.ex. behovet av att framhålla tyngdlyftaren Vlasov som intelligent, eftersom han talade 
flytande franska: Kraftsport nr 11 1960 s. 26. Se även Rekord-magasinet nr 7 1956 s. 28; 
Kraftsport nr 3 1959 s. 14–15; nr 9 1960 s. 5 och 8; nr 11 1960 s. 6. 
520 Kraftsport nr 6 1960 s. 3. Ledaren var skriven av gästskribenten Boris Sjöbergh, som var 
flygkapten och under 1970- och 1980-talen gav ut och översatte böcker om bodybuilding till 
svenska. 
521 Kraftsport nr 6 1960 s. 3. Se även Kraftsport nr 9 1960 s. 5 och 8; nr 11 1960 s. 6 och 26. 
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arbetaren fick naturligt, medan ”idag”, när den fysiska styrkan handlade om 
rationell träning, var det istället personer från manschettyrkena (i grova drag 
detsamma som tjänstemannayrkena) som innehade den mest imponerande 
fysiken. Kontroll och rationalisering av kroppen var således något som 
medelklassens män besatt, inte smeden eller de arbetare som hade fått muskler 
genom sitt arbete. 

Följaktligen fortlevde föreställningen om ett samband mellan kunskap och 
medelklassens män, men nu var detta något som gynnade idrottslig framgång. 
När träningen blivit effektiviserad och styrdes efter rationella metoder, var det 
utövarna av tjänstemannayrken som var de mest lämpade och mest fysiskt 
fulländade. Arbetarklassen hade inte längre någon direkt fördel genom sina 
yrken. Sådana föreställningar fortlevde emellertid i tidningen. Studenters och 
”läroverksgossar” behövde exempelvis styrketräning, men deras kroppar 
skulle eller borde inte bli alltför muskulösa. När tyngdlyftning visades upp för 
manliga läroverkselever var tanken inte att göra atleter av dem, utan endast att 
de skulle förmås att bli intresserade av skivstången och inse att den var till god 
hjälp om de ville bygga upp sina kroppar.522 När skivstångsträning istället 
visades upp för folkskolans (manliga) elever var dock tonen en annan. Det 
förklaras i Atletik 1953 att skivstången på ”folkskolepojkarna” hade en ”sär-
egen dragningskraft”. Förklaringen var att pojkarna genom skivstången ”fått 
något påtagligt att slita i och handskas med mellan de teoretiska lektionerna”. 
Folkskolepojkarna var helt enkelt i behov av något praktiskt. Deras mål med 
träningen var enligt textförfattaren självfallet att bli så starka som möjligt, men 
skivstången kunde då vara till nytta genom att rikta in elevernas intresse mot 
kroppskultur och fysisk fostran och därigenom höja deras koncentrations-
förmåga och självdisciplin.523 

En intressant jämförelsepunkt i sammanhanget är Pia Lundquist Wanne-
bergs studie av gymnastikundervisningen i läroverket respektive folkskolan. 
Hon påvisar att linggymnastiken levde kvar som ett fostrande ideal betydligt 
längre i folkskolan än i läroverket. Folkskolans elever var till synes i större 
behov av fysisk fostran efter Lings föregivet rationella principer.524 Även i mitt 
material om tyngdlyftningsidrotten fanns således en liknande syn på att 
folkskolornas och läroverkens elever hade olika behov av träning på grund av 
skilda behov och förutsättningar. I mitt material görs dock skillnad mellan att 
de manliga folkskoleeleverna behövde träningen som en form av avbrott i 
studierna, som de inte antogs vara lika lämpade för, medan läroverkseleverna 
skulle bygga vackrare kroppar. 

Uppfattningar om att styrkan inte längre hade en yrkesmässig prägel var ett 
exempel på den förändrade syn på träning och kroppsarbete som kan iakttas i 
källmaterialet under slutet av min undersökningsperiod, det vill säga 1950-

                                                        
522 Atletik nr 12 1952 s. 13. Se även Kraftsport nr 3 1960 s. 21.  
523 Atletik nr 5 1953 s. 1 och 3.  
524 Lundquist Wanneberg 2004. 
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talet och början på 1960-talet. Styrka och muskler var inte längre något som 
framförallt arbetaren fick naturligt genom sitt arbete, utan ledordet blev 
rationaliserad träning. Därmed omdanades också synen på träning, styrka och 
muskler, vilket kommer att diskuteras närmare i kapitel fem. Det ställer även 
frågor om vem som har rätt att uttala sig om vems kropp, och om textförfatt-
arens position i relation till folkskoleeleverna och läroverkseleverna. Mina 
exempel har visat att dessa föreställningar många gånger var fyllda av motsäg-
elser, liksom att de grupper som behäftades med påståenden om särskilda 
klassbestämda kroppskonstitutioner och intressen, ofta själva omfamnade 
dessa föreställningar. De refererade antagandena om ungdomars tränings-
behov innefattade bestämda normer, vilka ingick i ett mönster som genom-
syrade de olika texterna. Det kan ses som ett teckensystem som byggde upp 
en ideologisk struktur, där den underliggande konnotationen var att det rådde 
skillnader mellan olika klassers intressen för skivstångsträning och bokliga 
studier. De skilda klasserna borde fostras på skilda sätt. Hur detta ställnings-
tagande förändrades i och med skolreformerna på 1960-talet ligger dock utan-
för denna studies ramar. 

Genom dessa föreställningar, som ständigt reproducerades, fostrades även 
kroppar till olika former av hexis: olika klasser fick olika kroppsliga scheman 
att efterleva, scheman som påverkades av klassmässiga förtecken. På samma 
gång som föreställningen om ”sluggern” i mångt och mycket handlade om en 
fördom och stereotyp gentemot kroppsarbetaren, var det en stil som internali-
serades bland kroppsarbetande kraftidrottare, som ett sätt att manifestera den 
egna gruppen. Föreställningen om den naturligt starke arbetaren levde kvar, 
liksom att personer med medelklassyrken ofta var fysiskt svaga. I samma grad 
pekar detta på både en kamp om rätten att få definiera den rätta och riktiga 
kroppen men även på ett bevis för teckensystemets trögrörlighet. Styrka och 
bildning ansågs i viss mån fortsatt stå i motsatsförhållande till varandra. 
Glasögon och högre utbildning ansågs inte vara vanliga företeelser bland 
styrkans män inom tyngdlyftning eller boxning. Att tidningarna ville visa på 
undantag från detta var dock, som vi sett, vanligt. Inom boxningen fanns också 
en föreställning om den intellektuelle och ”vetenskaplige” boxaren, som 
framförallt var en duktig försvarsboxare, något som kommer att behandlas 
mera i det följande. 

Stilen i ringen: intellektuella boxare och sluggers 
Som nämndes ovan kände sig en skribent i Svensk boxning 1921 manad att 
betona att boxare ingalunda såg ”dumma” ut, efter att matchen mellan 
Dempsey och Carpentier 1921 visats på bio i Stockholm. Artikelförfattaren 
inskärpte att Carpentier om någon var intelligent och även hade en ”veten-
skaplig utbildning”. Det visar hur skribenten enligt gängse norm värderade 
utbildningskapital högt, vilket också bör förstås utifrån det faktum att personer 
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från arbetarklassen generellt sett besatt mindre utbildningskapital. Som 
tidigare diskuterats innebär detta att kroppsarbetaren främst värderades utifrån 
den kroppsliga förmågan att skapa värde snarare än andra kapitalformer. Men 
eftersom kroppar i samhället också värderas utifrån andra aspekter än de rent 
fysiska, det vill säga även ekonomiska, kulturella och sociala, fanns ett behov 
att visa att boxare inte enbart besatt ett kroppsligt kapital. 

Talet om ”vetenskaplig utbildning”, eller än vanligare ”vetenskaplig box-
ning”, användes ofta för att bevisa detta. Carpentier var exempelvis själv mån 
om att bygga en myt omkring sig som en intelligent boxare. I en artikel 
översatt till svenska, som tillskrevs Carpentier, förklarade han att det var skill-
nad på att vara en ”ensidig slugger och en allsidig boxare”. Enligt Carpentier 
hade inte sluggern några finare kvaliteter, utan var ”plattfotad, klumpig och 
råstark”, såsom den engelske boxaren Joe Beckett. Själv beskrev Carpentier 
sig som en förebild för den ”vetenskaplige” boxaren. Dessutom betraktade han 
sig som extra intelligent då han levde ett skötsamt liv till skillnad från andra 
boxare.525 

Redan under slutet av 1800-talet hade boxningen börjat ses som ett accept-
erat sätt för unga gentlemän att få utlopp för sina aggressioner. Enligt John 
Sugden skedde detta under idémässig påverkan från socialdarwinism och 
Muscular Christianity. Boxning, eller kanske framförallt sparring, kom 
härvidlag att bli ett alltmer accepterat träningsalternativ för unga från medel- 
och överklassen.526 Under perioden kom kulturen dessutom att gå i en alltmer 
kommersiell riktning, och intresset för att hålla boxningsmatcher, som det gick 
att tjäna pengar på, ökade därför. Vid denna tid uppstod också en seglivad 
dikotomi mellan ”vetenskapliga” boxare och sluggers, som gick på utan att 
tänka efter. Den uppmärksammade mästarmatchen mellan John L. Sullivan 
och James J. ”Gentleman Jim” Corbett 1892 följde denna dramaturgi och 
fångade ett stort intresse eftersom den appellerade till två olika läger. Sullivan 
representerade den gamla mer ”brutala” och traditionella sidan av boxningen, 
medan Corbett sågs som en ny mer civiliserad och fin boxare.527 

Corbett kom att betraktas som den nya tidens boxare, som representerade 
med ett civiliserat och industrialiserat USA. Genom Corbett skulle skicklighet 
och vetenskap överglänsa råstyrkan personifierad i Sullivan. En medelklass-
boxare som Gentleman Jim kom att beskrivas som vetenskaplig och framträn-
ad genom funktionellt utformad träning. Både Gentleman Jim och Carpentier, 
som var noga med att framställa sig själva som gentlemannaboxare, blev också 
uppfattade som goda tekniker som tränat upp denna förmåga.528 
                                                        
525 Svensk boxning nr 1 1921 s. 5. 
526 Sugden 1996 s. 29. 
527 Matchen mellan Sullivan och Corbett 1892 har beskrivits som en vattendelare mellan den 
äldre och den mer moderna boxningssporten: Gorn 1986 s. 242–245; Sugden 1996 s. 29; Boddy 
2008 s. 110–114. 
528 Rekord nr 42 1956 s. 24. Se även beskrivningen av Bob Fitzsimmons som en ”råbarkad” 
före detta grovsmed, inte alltför pugilistiskt finslipad: Rekord-magasinet nr 4 1947 s. 8. 
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Samtidigt gällde det att inte framstå som för ”vetenskaplig” eller ”intelli-
gent”, vilket kunde vara en svår balansgång. Inte alla boxare, eller boxnings-
journalister för den delen, hyllade den ”intelligente” eller ”vetenskaplige” 
boxaren. Tungviktsmästaren Gene Tunney ansågs exempelvis ha varit alltför 
intellektuell. Endera gången kunde hans defensiva boxning hyllas, för att i 
nästa förkastas. Tunney beskrevs som ”en gentleman” och ”en intelligent stud-
erad fighter med andra intressen än Broadways nöjeslokaler, en man som går 
in för sitt yrke, för att göra det bästa av det, men står så mycket över många 
andra, utövare av sporten, att han därför anser sig icke behöva begagna fula 
tricks”.529 Men i andra sammanhang gjorde sig skribenter lustiga över de 
litterära ambitioner han hade. Förklaringen till att Tunney aldrig blev någon 
populär boxare var enligt boxningskritikern Ed Hughes, som citerades i All 
boxning, att han inte betedde sig som en riktig boxare utan ville bli föreläsare 
vid något universitet, något han också senare blev. Tunney utgav sig mer för 
att ”vara en läsvurm mera än en hård fighter” och var delvis därför ”ännu är 
en gåta för amerikanerna”.530 

För långt driven intellektualism eller akademiska ambitioner var alltså inte 
eftersträvansvärt för boxare. Med hänvisning till detta skrev All boxning om 
hur en av Gene Tunneys vänner skulle ha sagt att han inte blivit någon populär 
världsmästare eftersom ”Gene är alldeles för mycket ’studerad karl’”. Detta 
ansåg All boxning var tråkigt, för om en boxare skötte sig och kunde sina 
saker, borde kunskap om Euklides, Platon och Sokrates ”förlåtas”. Samtidigt 
hade Tunney aktat sig för att matcha med farliga herrar som Stribling och 
Sharkey, och det var snarare olyckliga omständigheter än Tunney själv som 
besegrade Jack Dempsey i deras möte om tungviktsmästartiteln 1926, skrev 
tidningen.531 

Att andra boxare inte heller såg Tunneys intellektualism som eftersträvans-
värd, framgick i en amerikansk intervju med Battling Levinsky som återgavs 
i Rekord-magasinet 1953. Levinsky kritiserade där Gene Tunney för dennes 
intellektualism och förklarade att: 

Man har inte velat erkänna Tunney som en stor champion, men felet här till var 
hans eget. Det var han själv, som åstadkom detta. Då han vunnit titeln från Jack 
Dempsey spökade han ut sig i hög hatt och gav sig in i litterära diskussioner 
och annat strunt, vilket knappast passar en boxningens mästare.532 

 
Levinsky menade att det inte anstod en boxare att prata litteratur, han borde 
inte försöka vara intellektuell. Samtidigt beskrev han Tunneys defensiva 

                                                        
529 All boxning nr 49 1926 s. 5. 
530 All boxning nr 64 1926 s. 5. 
531 All boxning nr 62 1926 s. 4. 
532 Signaturen B. K-h, Rekord-magasinet nr 12 1953 s. 18; För ytterligare exempel på 
ironiserandet över Tunneys ansedda mjäkighet som litteraturintresserad medelklass, se novellen 
”På med storsläggan!” Rekord nr 48 1960 s. 25.  
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boxningsstil som ”vetenskaplig”, samma omdöme som användes av andra 
boxningsexperter. Levinsky ansåg att Tunney var en god boxare med hyfsat 
hårda slag, men framförallt hade han ett gott försvar. Han konstaterade: 
”Tunney blev aldrig en populär mästare, emedan han inte var av den typen 
folk gillar. Vetenskaplig boxning är inget för den stora massan. Den gillar en 
knockoutboxare och en slugger, och det var inte Tunney.”533 

På samma sätt som en boxare helst inte borde vara för intellektuell, fanns 
också gränser för den andra kategorin boxare; även sluggertypen måste besitta 
någon form av odling och träning. I denna anda kritiserade Henry Eidmark 
boxaren Lennart Risberg i Rekord-magasinet 1956. Risbergs förebild Rocky 
Marciano var inte något att efterlikna, menade Eidmark, eftersom Marciano 
saknade elegans. Istället för krokslag borde Risberg istället slå raka högrar i 
likhet med den ”elegante” fransmannen Carpentier. Krokslagets eventuella 
effektivitet var inget Eidmark berörde, utan istället värderades ”elegansen”. 
De båda boxarna Marciano och Carpentier ställdes härvid mot varandra, där 
”granitfightern” Marciano inte övertrumfade ”ringeleganten” Carpentier. 
Även om Eidmark uppskattade Risbergs ”fighting heart”, inskärpte han 
bristerna. Risberg saknade vetenskaplig stil, och han var alltför mycket av den 
”starke rörmokaren”: 

[Detta] betyder inte, att jag gillar Risbergs stil – eller rättare sagt brist på stil. 
Tyvärr tror jag inte, att han någonsin kan lära sig reguljär, ”vetenskaplig” 
boxning med tanke på gardering och dylikt. 

Den starke rörmokaren har kommit fram alltför lätt.534 
 

Den vanligen klassrelaterade uppdelningen mellan den naturligt tränade 
sluggern och den ”vetenskapligt” tränade boxaren var också ett återkommande 
tema i de skönlitterära boxningsnovellerna. Ett exempel är ”Med nordmanna-
blod i ringen” som Rekord-magasinet publicerade 1950. Där gjorde de båda 
Amerikaskandinaverna och antagonisterna Allan Nelson och Lanny Ramm 
upp med varandra både i ringen och socialt. Nelson arbetade på en bilverkstad 
och Ramm studerade till ingenjör. Bilmekanikern Nelson var den som tog 
sporten på störst allvar och såg den som en karriärmöjlighet. I novellen 
ställdes Nelsons ettriga humör och segervilja mot Ramms lugn och intelligens. 
Ramm beskrevs som en ”teknisk högskolestudent och blivande skeppsbygg-
are, en snabb och elegant boxare med en ögonfägnande stil och ett uppträd-
ande som förde tankarna till Gentleman-Jim och Tommy Loughran”. Nelson 

                                                        
533 Rekord-magasinet nr 12 1953 s. 18. Att bli betraktad som beläst var inte heller något efter-
strävansvärt för en boxare som Jack Sharkey, som i ett referat från en intervju förklarade att 
han inte hade mycket till övers för ryktena om att han som Tunney skulle vilja bli litteratur-
professor. Sharkey betonade att han var boxare och bara för att han satt med en bok då och då 
så betydde inte det att han ville bli professor. All boxning nr 77 1929 s. 1. Se även Gorn 1985.  
534 Rekord-magasinet nr 6 1956 s. 12–13. Se även Eidmark i Rekord-magasinet nr 48 1950 s. 
16. 
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var däremot ”den kraftige arbetarpojken vars ambition det var att slå sig fram 
inom proboxningen, en ettrig ung fighter av ’Mandråpar’-typ med dynamit i 
sin högernäve”.535 

Lanny Ramm, vars far var förmögen skeppsmäklare, beskrevs som lång 
och stilig med portfölj, körande en fin sportbil. Hans boxningsstil kopplades 
även till föreställningen om den intelligente försvarsboxaren, något som 
associerades med en beläst och högutbildad medelklass. Nelson däremot före-
ställde den boxningsmässigt gåpåiga arbetarpojken, som inte tänkte efter så 
mycket i ringen men som däremot hade ett riktigt knockoutslag på lut i näven. 
Nelson såg dessutom boxningen som ett framtida yrke medan Ramm hade sin 
utbildning och förmögenhet att falla tillbaka på. Nelson ville bli boxnings-
världsmästare likt Jack Dempsey och Joe Louis, som från en ringa bakgrund 
hade kämpat sig upp till toppen. Således knöts novellens fiktiva boxare till 
verkliga boxare, boxare som läsaren uppenbarligen antogs vara väl förtrogen 
med. 

De båda boxarna kom inte så väl överens; enligt Nelson var Ramm självgod 
och överlägsen i sitt sätt att vara. Novellens avslutades brukligt med en grande 
finale där de båda boxarna möttes i en avgörande match. Återigen beskrevs 
Ramm som en intelligent försvarsboxare men han saknade Nelsons ”urkraft” 
och slagkaliber, knockoutslaget. Matchen slutade med att försvarsboxaren 
Ramm vann på poäng, medan Nelson framställdes som den moraliska vinn-
aren. Under matchen skulle nämligen Ramms öga ha kommit till skada och 
istället för att utnyttja detta faktum hade Nelson endast utdelat kroppsslag. Det 
hade ju varit ”fegt” att bara inrikta sig mot ögonen, konstaterade Allan Nelson 
efter matchen och Lanny Ramm hade hyllat honom som ”en prima grabb […] 
Mycket bättre än jag!”536 De båda boxarna försonades, och medan Ramm lade 
handskarna på hyllan fortsatte Nelson boxas för att försöka nå toppen. Sålunda 
uttryckte novellen flera typiska drag. Professionalism framställdes som en 
möjlig karriärväg för arbetarklassen, medan medelklassen boxades för box-
ningens egen skull. Dessutom skildrades arbetaren som moralisk segrare, men 
också som enklare i stilen, som en naturlig fighter. Detta stod i kontrast till 
medelklassboxaren, återgiven som en god teknisk försvarsboxare, för vilket 
det krävdes intelligens.537 

                                                        
535 Rekord-magasinet nr 25 1950 s. 16. ”Mandråparen” var en svensk version av Jack Dempseys 
smeknamn ”The Manassa Mauler”, använt för att understryka hans naturliga och vilda stil och 
fallenhet för sporten. 
536 Rekord-magasinet nr 25 1950 s. 14–17 och 32–33. 
537 I novellföljetongen ”Geo Mc Allans äventyr i Amerika – En svensk som blev världsmästare 
i boxning” från 1921, hette huvudpersonen Allan Gustavsson. Gustavsson var son till en rik 
byggmästare, men i novellen skildrades han som inte riktigt hemmahörande i sin uppväxtmiljö 
eftersom hans läggning låg åt det idrottsliga och fysiska hållet, inte åt det bokliga. Detta hand-
lade alltså om välbeställda unga män som inte bara ägnade sig åt boxningen som förströelse. 
Det sistnämnda beskrevs ofta som något negativt, utövat av ”societetsdandys” som bara ville 
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Både Eidmarks beskrivning av Lennart Risberg och novellen om Ramm 
och Nelson återknöt till boxningshistorien, till svunna förebilder som 
Gentleman Jim och Carpentier. Återberättande av redan kända händelser och 
förhållanden var en viktig ingrediens när nya texter om nya förhållanden ord-
nades.538 Kommunikationen skedde genom att ställa olika motsatstyper emot 
varandra: den vetenskaplige försvarsboxaren mot sluggern, med den starka 
kroppen som ansågs mindre intelligent. Sådana dikotomier fungerade som ett 
sätt att strukturera texten. De var som vi sett fyllda av konnotativa budskap, 
som anknöt till myter, vilket inte uteslöt motstridigheter.539 Motsatsparet 
mellan sluggern och den vetenskaplige boxaren utgjorde en variant på en 
övergripande tankefigur om tradition/natur i motsats till modernitet/civilisa-
tion, som genomsyrat samhället från 1800-talet till idag, och där idrotten inte 
utgjorde något undantag.540 

Denna typ av narrativ har slagit rot inom boxningshistorien och påverkat 
hur boxningsmästare kommer att ses av eftervärlden. Oavsett om boxare som 
Sharkey och Levinsky verkligen uttalat sig om Tunneys intellektualism så som 
det framställdes i tidningarna, så var själva narrativet rörande Tunneys aka-
demiska sida, vanligen negativt värderad, ett obestridligt och långlivat faktum. 
Under 1940- och 1950-talen lyftes Tunney fram som en boxare som uteslut-
ande såg boxningen ur ett affärsmässigt perspektiv. Han var inte den ”genuine 
fightern” av Dempseys kaliber, eftersom han ville lyckas också utanför ringen. 
Det anstod inte en boxare att umgås i societeten och ha Shakespeare som sin 
favoritförfattare.541 Ett annat exempel är hur Jim Corbetts boxning kontraste-
rades mot John L. Sullivans sluggande i Henry Eidmarks artikelserie ”Histor-
iska boxningsmatcher” i Rekord-magasinet, över femtio år efter mästarmötet 
1892. Eidmark hänförde Corbetts föregivet ”vetenskapliga” och ”eleganta” 

                                                        
träningsboxas som rekreation: Svensk boxning nr 3 1921 s. 14. Se även den humoristiska skild-
ringen av Uppsalastudenten och överliggaren Pipkvist, som oväntat visade sig gå segrande ur 
slagsmålen mellan studenter och arbetarpojkar från Svartbäcken. Emellertid framställdes 
Pipkvist som dålig i sina studier, och novellen avslutades med att Pipkvist blev professionell. 
All boxning nr 8 1926 s. 14–15. 
538 Ekström 2006 s. 9–10. 
539 Hall S. 1980. 
540 Berman M. 1987; Asplund 1991. För diskussioner om detta i idrottens värld, se Schoug 
1997; Stark 2010; Svensson D. 2016. 
541 Rekord nr 50 1959 s. 32. Eidmark skrev (ibland under pseudonymen Louis Coignet) även i 
artikelserien ”Historiska boxningsmatcher” 1947 om hur Tunneys impopularitet bland box-
ningsjournalister och publik berodde på att han presenterades ”som en ’överklassboxare’, en 
’salongsfighter’, mer intresserad av konst och litteratur än av boxning”. Publiken ville, enligt 
Eidmark, istället ”att deras ringidoler skulle slå knock out och inte förlora sig i litterära disku-
ssioner. Tunney ansågs som en intellektuell snobb […].” Rekord-magasinet nr 15 1947 s. 16. 
Dessutom gifte sig Tunney med en ”dollarprinsessa” och blev upptagen av ”dollararistokratin” 
på Park Avenue. Rekord-magasinet nr 15 1947 s. 36 och 38. 
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boxning till dennes bakgrund som banktjänsteman. En nyare ”finare” box-
ningsskola skulle därmed ha lanserats.542 

Det här visar på hur berättelserna fortsatte att reproduceras och vara av vikt 
och intresse för allmänheten. Dessa narrativ var även något en boxare måste 
förhålla sig till. Att bli betraktad som beläst var inte något eftersträvansvärt 
för Jack Sharkey, som i ett referat från en intervju förklarade att han inte hade 
mycket till övers för ryktena om att han, som Tunney, skulle vilja bli litte-
raturprofessor. Sharkey betonade att han var boxare, och bara för att han satt 
med en bok då och då så betydde inte det att han ville bli professor.543 

Historikerna Elliott J. Gorn och Jeffrey T. Sammons har behandlat dessa 
narrativ och menat att Tunneys impopularitet som boxare berodde på att han 
av den stora massan ansågs som för fin då han reciterade Shakespeare och 
umgicks i societeten.544 Både allmänt historieberättande skildringar och aka-
demiska analyser har sålunda kommit att betona Tunneys intellektualism och 
hans litteraturintresse. Dessutom spreds dessa berättelser bevisligen utanför 
USA, då de även var ett återkommande tema i den svenska boxningspressen. 
Martin Alm påpekar hur arbetarklassen kom att omfamna ”amerikansk” kultur 
och hur dessa kulturyttringar även fick bäring i Sverige under 1900-talets 
början, även om USA sällan hyllades som kulturellt föregångsland i de övre 
samhällsskikten, utan snarare beskrevs som ytligt.545 De kommersiella box-
ningstidningar som jag studerat understryker att nordamerikansk kultur spela-
de en viktig roll i vad som kan beskrivas som en kraftsporternas subkultur. 

Litteraturvetaren Kasia Boddy menar att Tunneys icke-popularitet även 
kunde förklaras med att han inte heller upplevdes som samma genuina fighter 
som Jack Dempsey. Dempsey kom under depressionsåren att bli ett slags talis-
man för fattiga vita amerikaner – på honom projicerades mångas drömmar. 
Han kunde ses som en symbol för det förflutna, för ett enklare och gladare 
1920-tal. Boddy framhåller att Dempsey med sin fattiga bakgrund framstod 
som exotisk för många amerikaner. Han fick representera ett slags primitiv 
kvarleva från nybyggartiden, samtidigt som populariteten även berodde på 
identifikation med Dempseys klassbakgrund.546 Enligt Gorn kom Tunney att 
representera medelklassens idealbild av en självförbättrande och självkont-
rollerad maskulinitet. Dempsey kom istället att utgöra en fantasi om den virila, 
otämjbara och oberoende arbetarmannen.547 

Sparring och god försvarsboxning har historiskt associerats med överklass-
en, medan tävlan och professionella matcher främst förknippats med de lägre 
                                                        
542 Rekord-magasinet nr 1 1947 s. 8–9. Se även beskrivningen av Otto von Porat, som hade 
adligt påbrå och sades vara en skandinavisk motsvarighet till Gentleman Jim: All boxning nr 5 
1929 s. 3. Jfr även Rekord-magasinet nr 24 1947 s. 19. 
543 All boxning nr 77 1929 s. 1. Se även Gorn 1985.  
544 Gorn 1985; Sammons 1988 s. 78; se även Boddy 2008 s. 216–217. 
545 Alm 2002 s. 209–305.  
546 Boddy 2008 s. 257–258. 
547 Gorn 1985. 
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klasserna. Gorn menar att det under 1800-talet fanns en skillnad mellan så 
kallade ”professors of pugilism” och professionella ”prizefighters”. Sparring 
sågs som gentlemannamässigt, något som var passande för över- och medel-
klassen, och inte lika rått som professionella matcher som utkämpades av 
personer ur arbetarklassen.548 Laurence De Garis menar att denna uppdelning 
mellan sparring och professionell boxning i mycket lever kvar i vokabulären 
på boxningsgymmet; sparring har exempelvis fortsatt att kallas för gentle-
mannaboxning. Enligt Garis kan defensiv undanbackning och sparrings-
träning ses som ett alternativt maskulint ideal inom boxningssporten, med en 
vokabulär som bygger vidare på historiska klasskillnader.549 

Ett undantag är Jack Johnson, vilken beskrevs som en mycket god försvars-
boxare, ”troligen den bäste genom tiderna” och med en enastående förmåga 
att fånga upp slag. Detta exempel kan tyckas motsäga sammankopplingen 
mellan vita medelklassboxare och försvarsboxning. Johnsons skicklighet som 
defensivboxare beskrevs emellertid till stor del som något medfött, helt i 
motsats till nämnda Corbetts, Carpentiers och Tunneys rationellt upptränade 
förmågor. Rasismen mot svarta boxare kopplade Johnsons försvarsarbete till 
något som fanns där naturligt, och som inte var ”vetenskapligt” upptränat.550 

En viss defensiv boxningsstil var alltså normalt sett ansedd som veten-
skaplig och intellektuell, representerad av de boxare som ansågs bildade. 
Dessa hade utvecklat sin boxningsförmåga genom träning. Men ibland mötte 
även de sina övermän. Gene Tunneys ”vetenskapliga försvar” och fantastiska 
teknik hjälpte föga mot Harry Greb, känd som ”Väderkvarnen från Pittsburg”, 
vars ringstil var relativt oortodox eftersom han vevade mycket med armarna 
från alla tänkliga håll och kanter. Det faktum att Greb inte följde ”vedertagna 
pugilistiska grundregler” blev också Tunneys fall. Grebs ”säregna” och 
”okonventionella” stil beskrevs i Rekord-magasinet som utvecklad ur kär-
leken till att slåss. Han älskade helt enkelt fighting; ”Pojken ville hellre slåss 
än äta. Han började som ren knock out skräck redan som 19-åring, slogs så 
intensivt att han aldrig brydde sig om att lära sig boxning”.551 Grebs boxnings-
förmåga handlade med andra ord om det rent instinktiva och hade alltså ingen-
ting med intelligens att göra. Harry Grebs boxning var egentligen inte riktigt 
regelrätt, men han var likväl orädd och tapper, med en bakgrund som stål-
verksarbetare, villig att möta alla ”som ville ta en dust med honom”.552 

                                                        
548 Gorn 1986 s. 47–48. 
549 De Garis 2000 s. 96.  
550 Rekord-magasinet nr 42 1947 s. 14–15. 
551 Rekord-magasinet nr 16 1947, citaten s. 25 och 27.  
552 Rekord nr 27 1956 s. 26. 
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Sluggers och gentlemannaboxare förenas för allas bästa 
Mot slutet av undersökningsperioden går det att urskilja hur dikotomin om 
sluggers och vetenskapliga boxare påverkats av den tidigare beskrivna 
tendensen att ersätta klasspolemik med efterkrigstidens förhärskande idéer om 
nationellt politiskt samförstånd. Idrotten fungerade där som en samlande arena 
som kunde användas för att föra in den problematiska ungdomen i förenings-
livet. En novellföljetong av George West i Rekord-magasinet 1953 utgick från 
den stereotypa uppdelningen mellan naturligt starka boxare från arbetar-
klassen och ”intelligenta” medelklassboxare. Där möttes den från universitetet 
hemvändande vetenskaplige boxaren och de naturligt starka skogsarbetarna, 
som var kunniga i ”råkurret”. Handlingen var uppbyggd kring konflikten 
mellan två byar, där den ena sågs som lite ”förmer”, medan den andra byn 
bestod av skogsarbetare. Mellan de yngre byborna från respektive by förekom 
ofta slagsmål vid olika dansbanor och serveringar. Vanligen gick skogsarbet-
arnas söner segrande ur striden, då de var ”rappa” med knytnävarna och hade 
en naturlig fallenhet för att slåss. 

Avgörande för novellens uppbyggnad var den konflikt som uppstod mellan 
de båda byarna om en flicka. En student från den finare byn lyckades dock till 
slut skapa en god sämja mellan de båda lägren – med hjälp av boxning. Han 
hade nämligen varit i staden och lärt sig boxning, och därefter kunde han 
enkelt parera och försvara sig mot skogsarbetarnas ogenomtänkta slagsmåls-
teknik och ilskna rallarsvingar. Skogsarbetarna beskrevs som typiska slugg-
ers, som hade slagförmågan men saknade tekniken.553 Novellen fungerade 
sedelärande då studenten förmådde skogsarbetarsönerna att bilda en idrotts-
förening och börja med boxning, en sport där det fanns tydliga och rättvisa 
regler, istället för att slåss. Studenten från den finare byn förklarade att 
slagsmålen måste tämjas och bytas till mer formaliserad boxning, med givna 
regler i ordnade föreningsformer: 

[…] jag ville gärna visa, att rå styrka och regelvidrig slagsmålstaktik inte är det 
enda som duger, när man kommer i bråk. Skall ni fortsätta med de här råkurren 
kanske ni kan klara er hjälpligt här hemma i bygden, men i en annan omgivning 
klarar ni er aldrig. Ni skall sluta med slagsmålen. Bilda en idrottsförening och 
börja med boxning. Jag skall gärna instruera till en början.554 

 
I novellföljetongen aktualiserades även en annan form av dikotomiskt tänk-
ande än den mellan studentens intelligens och teknik och skogsarbetarnas 
råstyrka och avsaknad av teknik. Stad och landsbygd framställdes nämligen 
som kontraster, där landsbygden representerade det ”naturliga” i motsats till 
den ”kultiverade” staden, en välkänd dikotomi inte bara inom idrottens 

                                                        
553 Se t.ex. Rekord-magasinet nr 41 1953 s. 17. 
554 Rekord-magasinet nr 26 1953 s. 30–32 (citat s. 32). 
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tankevärld.555 När studenten hade startat upp idrottsföreningen och klubbens 
ungdomar skulle instrueras förklarades att: ”Från länshuvudstaden hade 
boxningsklubben skickat upp åtta man, som skulle visa finesserna i ‘the noble 
art’. Det var vältrimmade pojkar, smidigare och mera finlemmade än bygdens 
pojkar, men knappast av samma råvirke.”556 Skogsarbetarnas prestationer i 
slagsmål sågs som något okonstlat, och deras kroppar som ”prima råvirke”. 
Detta ställdes mot stadens tekniska och finlemmade pojkar. Slagsmålet som 
sådant betraktades som en naturlig självklarhet, men borde istället göras till 
något produktivt. Detta var också möjligt, bara det underkastades boxningens 
regelverk. Novellens sensmoral var att unga män kunde kultiveras och få ut 
sin aggressivitet genom boxning istället för genom slagsmål, och under led-
ning av en students stadiga hand under den svenska idrottsrörelsens banér.557 

Även i novellen ”Guld i nävarna” av Sölve Forssell, om den unge och 
starke Göran Holtz, fick läsarna stifta bekantskap med skogsarbetare som helst 
borde integreras i ett ordnat föreningsliv. Efter Holtz första match, där han 
vann på knockout, konstaterade träningskamraten Harry Silja att Holtz fällt 
sin motståndare med ett slumpslag. Han hade därför mycket kvar att lära, 
något som en tränare i boxningsklubben skulle kunna hjälpa honom med. 
Slumpslaget hade varit laddat ”med en tung handske full av urskogskraft på 
motståndarens haka” och en utpumpad Holtz förklarade att han aldrig kunnat 
drömma om att boxning var en så hård sport: ”Det här var ju värre än att hugga 
tjugo meter kastved”.558 Boxaren och skogsarbetaren Holtz hade således, i 
likhet med skogsarbetarna i ”När boxningen kom till byn”, en kropp och en 
slagstyrka som var en ren och naturlig urkraft. Den äkta slagkraften behövde 
dock, precis som i fallet med de andra skogsarbetarna, kultiveras av en tränare 
i en förening. 

I noveller som dessa hyllades främst skogs-, gruv-, byggnads- och anlägg-
ningsarbetare, det vill säga representanter för samma sorts friare arbetaryrken 
som drogs till syndikalismen under 1900-talets början. Dessa män lyftes fram 
som individuellt starka och trotsiga, som vägrade gå i någon annans ledband 
men de stod alltid på de svagas sida då de själva kom från denna bakgrund. 
De har beskrivits som mindre kollektivt sinnade än industriarbetaren, något 
som kan ses som ett resultat av att deras anställningar ofta var tillfälliga, kort-
variga och säsongartade grovarbeten. De odlade i högre grad ett egensinnigt 
ideal än vad industriarbetarna gjorde.559 De här refererade 1950-talsnovellerna 

                                                        
555 Se Qvist 1995 s. 222–249. Se även avsnittet Natur och landsbygd som källor till styrka i 
denna avhandlings kapitel 2. 
556 Rekord-magasinet nr 33 1953 s. 31. 
557 Se även ”Sista ronden” i Rekord nr 38 1959 s. 23, för ett ytterligare exempel på hur kroppen 
och dess boxningsförmåga sammanbands med landsbygden och den plats boxaren kom ifrån. 
558 Rekord-magasinet nr 37 1953 s. 16–18 (citat s. 16).  
559 Bursell 1984; Blomberg 1995 s. 300–345; Johansson E. 1994 s. 47–50, 60–61 och 152–167; 
Johansson E. 2003 s. 70–79. 
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visar dock att även dessa egensinniga kroppsarbetare och boxare ansågs 
behöva integreras i samhällsgemenskapen. 

Sammanfattande diskussion 
I det här kapitlet har jag behandlat de klassaspekter som på olika sätt framkom 
i representationerna rörande den yttre fysiken, styrkan och stilen vid utövande 
av kraftsporterna. Två övergripande teman har påvisats, dels ett där kroppens 
beskaffenhet användes i något som kan liknas vid en klasspolemik, företräd-
elsevis mot medel- och överklasspersoner, dels ett där vissa aspekter av styrka 
och stil ansågs hänga ihop med intelligens och utbildningsnivå, och i förläng-
ningen med olika föreställningar om vad som förväntades av idrottsutövare 
från skilda samhällsklasser. 

Kroppsarbetaren kom i mitt källmaterial att ses som fysiskt överlägsen den 
över- och medelklass som inte arbetade med kroppen och som ansågs sakna 
fysisk styrka. Särskilt grosshandlaren framställdes som en stereotyp ytterlig-
het: som en figur som såg ner på arbetarklassen, och som en tvivelaktig person 
med lägre moralisk hållning. Grosshandlaren beskrevs också som överviktig, 
i kontrast mot kroppsarbetarens muskulösa fysik och moraliska hållning. På 
samma gång kunde även studenter beskrivas som såväl ”mammas gossar” och 
”pappas lediga gossar” som ”lösdrivarbaroner” och ”dandytyper”. Akade-
miker var mjäkiga, neurotiska och anemiska, hade snuva och bar glasögon. 
När en tyngdlyftare bar glasögon eller portfölj så sågs detta som förvånande. 
Styrka och glasögon hängde helt enkelt inte ihop. Dikotomier och bildspråk 
användes överlag för att framställa det egna idealets motsats, som den fete 
överklassen eller borgaren. Genom sådana dikotomier, överdrifter och effekt-
sökande språk skapades sensation – för att engagera, skapa spänning och i 
högre grad påverka läsaren.560 

Detta knöt i tidningsmaterialet an till en klasspolemik som satte kroppen 
och det fysiska i centrum. Kontrastverkan användes för att skapa en grupp-
gemenskap. Detta gruppsliga ”vi” ska kanske framförallt inte ses som ett 
exempel på en klassgemenskap, utan snarare torde den hämta sin styrka i 
kroppsstyrkan och kroppsarbetet som sådan. Vi:et kontrasterades mot dandys, 
grosshandlare och baroner – en överklass och en övre medelklass vars gemen-
samma nämnare var att de saknade de kroppsarbetande gruppernas och den 
tilltänkte läsarens (manliga) fysiska egenskaper. 

Det är viktigt att inskärpa att den klasspolemiska retoriken endast undan-
tagsvis var uttalat politisk i undersökningsmaterialet. Även om udden ständigt 
riktades mot de klasser som inte ansågs kunna arbeta med sina kroppar, var 
det alltså nästan aldrig förenat med en idé om arbetarklassens politiska och 
organisatoriska enhet. Det odlades också en annan klassindelning än den 
                                                        
560 Jfr van Dijk 1988 s. 16. 
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gängse inom den socialistiska arbetarrörelsen – det var kroppsarbetande 
grupper snarare än arbetarklassen som det kretsade kring. Fokus inom under-
sökningsmaterialet låg på att hylla kroppsarbetet som sådant, vilket därför 
också inkluderade egenföretagande hantverkare, bönder och poliser, som i en 
traditionell klassanalys skulle föras till mellanskiktet, och inte till arbetar-
klassen. Det kroppsarbetande idealet var mer av moralisk än av politisk natur. 

Det säger även en del om det värde som de kroppsarbetande grupperna 
besatt. Framförallt var detta ett kroppsligt kapital och i lägre grad ett socialt 
och kulturellt. En av de viktigaste faktorerna i det sociala kapitalet är utbild-
ning, som kan ses som en i samhället institutionaliserad kapitaltillgång. Detta 
var något som de kroppsarbetande grupperna i regel saknade, och det kropps-
liga kapital som kraftidrottarna framförallt besatt hade ett lägre bytesvärde. 

Kapitalformerna tog sig även uttryck i kroppen, där värdet i hög grad var 
beroende av hur kroppar betraktades av andra. Kapitalformerna blev sålunda 
förkroppsligade, eller annorlunda uttryckt: kroppen fungerade som en form av 
kapital. Ett värde knöts till den egna kroppen och den egna personen. Det 
handlade om att hela tiden investera i den egna personen för att på så sätt 
generera mer värde. Förmågan att generera värde var till stor del klassbund-
en.561 Olika klasser förknippades med olika kroppsliga värden: kroppsarbet-
arens styrka ansågs vara naturlig eller något han fick genom arbetet, medan 
medelklasspersonen tränade sig till sin styrka. Dessa föreställningar internali-
serades också såsom hexis, såsom kroppsliga scheman som skilde sig åt i hög 
grad beroende på socioekonomisk bakgrund. 

Även om tidskriftsmaterialet i regel vände sig till kroppsarbetande individ-
er och beskrev dessa som moraliska förebilder, fanns i boxningstidningarna 
en föreställning om att boxare från kroppsarbetande grupper var naturliga och 
gåpåiga sluggertyper. Det fåtal professionella boxare ur medelklassen som 
förekom i materialet, beskrevs däremot som intelligenta, vetenskapligt tränade 
och goda försvarsboxare – även om dessa ofta saknade ett ordentligt knock-
outslag och den rätta gåpåarandan. I tyngdlyftningsmaterialet framkom ett 
behov av att försvara att även starka och muskulösa personer faktiskt kunde 
ha utbildning eller vara belästa. Kroppsarbetare framställdes däremot regel-
mässigt som naturligt starka, samtidigt som denna naturlighet förbands med 
enkelhet och medfödd godhet. 

Det fanns en inneboende ideologisk motsättning i materialet. Å ena sidan 
stod textförfattarna vanligen så att säga på kroppsarbetarnas sida, vilka fram-
stod som moraliska och fysiska förebilder i en klasspolemisk kontrast mot 
över- och medelklassen. Å andra sidan fanns samtidigt stereotypa skildringar 
av kroppsarbetare i materialet, såsom naturliga, mer råbarkat fysiska och lite 
mindre intelligenta. På samma sätt som en boxare inte fick vara alltför 
”intelligent” och ”vetenskaplig”, fick han heller inte vara slugger rakt igenom 
– någon dos av vetenskaplig rationalitet förväntades även där. 
                                                        
561 Skeggs 2011 s. 501.  
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Det skedde en förändring från 1940-talet, då medelklassens män i högre 
grad ansågs kunna besitta styrka. Detta kan förklaras med att träning överlag 
då alltmer börjat utövas efter ”rationella” och ”vetenskapliga” metoder. Sam-
tidigt betraktades även framgent den stora och starka kroppen som lite mindre 
intelligent, eller åtminstone lyftes detta fram som en föreställning att behöva 
aktivt förhålla sig till. 

Motsägelsefullheten i tidskriftsmaterialet kan tolkas som att det delvis 
handlar om olika seendepositioner. De journalister som skrev om idrotterna – 
särskilt vad gällde boxningen – var själva inte utövare av sporterna, och ibland 
var de mycket äldre. De olika föreställningar som trädde fram i tidnings-
materialet visar även på stereotypens och mytens kraft. Som jag redan 
diskuterat har försvarsboxning och sparring fortsatt kommit att betraktas som 
vetenskaplig gentlemannaboxning, något som även boxare tagit till sig och 
som ännu idag är närvarande i sportens språkbruk.562 

Hur såg författarna till de undersökta självbiografierna på detta? Där 
förekom uppenbarligen en stolthet över att de var starka, vilket också framstod 
som betydelsefullt för deras självkänsla. I självbiografierna nämndes dock 
inget om beläsenhet, då detta antagligen inte sågs som betydelsefullt. Någon 
motsättning mellan bildning och styrka uttrycktes således inte. I Calle Svens, 
Harry Perssons och Starke Arvids självbiografier var däremot klasspolemiken 
närvarande om än något mindre uttalad. Harry Persson kritiserade Palmquists 
överviktiga grosshandlarkropp och kopplade samman den med ett penning-
begär, Calle Sven beskrev episoder då han under sin fattiga klädsel visat prov 
på överlägsen styrka, och Starke Arvid skildrade sin styrka i förhållande till 
en högadlig yngling och en ung sprättig typ. 

Genomgående i källmaterialet tenderade kroppsarbetaren att framställas 
som naturligt stark och som en sluggertyp. I tidskrifterna betonades också ett 
motsatsförhållande mellan styrka och intelligens. Detta förekom dock inte i 
självbiografierna, vilket inte är så överraskande eftersom sådana utsagor 
mestadels riktas mot andra än en själv. Det skapades skilda narrativ rörande 
vad som utgjorde den ideala kroppen för olika klasser, och dessa retoriska och 
ideologiska utsagor frammanade olika former av kroppar. Rätten att definiera 
och uttala sig om den ”sanna”, ”riktiga” och ”rätta” kroppen var även en ideo-
logisk kamp, där intressen kunde kollidera och stå emot varandra. I det anal-
yserade tidningsmaterialet bröts flera synsätt vad gäller kropp och klass många 
gånger med varandra. Föreställningen om kroppsarbetaren och kraftidrottaren 
som en fysisk och moralisk överman var emellertid den starkaste. Och som vi 
ska se i nästa kapitel, var det just genom sin styrka som kroppsarbetaren kunde 
lyfta sig själv till framgång. 

                                                        
562 Gorn 1986; De Garis 2000 s. 96; Wacquant 2004.  
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Kapitel 4: 
Kroppslig framgång – eller förfall? 

Framgångssagan som narrativ och fenomen har haft en framträdande plats 
inom västerländsk kultur. Berättelser om människor som lyckats ändra sin ut-
satta sociala och ekonomiska position är ett återkommande tema i denna före-
ställningsvärld. Sedan kapitalismens genombrott har social mobilitet uppåt 
setts inte bara som en möjlighet utan även som någonting eftersträvansvärt. 
Enligt forskare som statsvetaren Jennifer L. Hochschild och historikern 
Lawrence R. Samuel är och var den uppåtsträvande klassresan, med idéer som 
den amerikanska drömmen och the self-made man, ett tydligt element i före-
ställningen om USA:s samhällsystem såsom egalitärt.563 Michael Kimmel me-
nar att denna föreställning var förbunden med medelklassens maskulinitets-
ideal, men också att den var dominant, varför samtliga samhällsklasser i USA 
behövde förhålla sig till normen om individuell klassresa uppåt.564 

Vilka implikationer hade då detta i en svensk kulturell och samhällelig kon-
text? Föreställningar om USA som jämlikhetens och framgångarnas land för 
den som arbetar hårt har starkt påverkat bilden av landet inom svensk populär-
kultur.565 Samtidigt har motsvarande ideal inte brukat anses som utmärkande 
för Sverige. Istället har fokus här legat på det svenska samhällssystemet och 
den ekonomiska politiken – det som kommit att kallas den svenska modellen 
och ”folkhemmet” – som skildrats som ett särfall och just som ett slags klass-
isk framgångshistoria. Efterkrigstiden har beskrivits som en period av politisk 
stabilitet och ekonomisk tillväxt. Vissa har pekat på den svenska modellens 
framgångar vad gäller social utjämning och dess förmåga att ideologiskt binda 
samman medborgarna genom uppslutning kring en nationellt omfattande 
social reformpolitik. Föreställningen om ett sådant bygge har dock kommit att 
kritiseras. Vissa har menat att även det så kallade folkhemmet hade sina 
utstötta och marginaliserade grupper, medan andra påtalat att begreppet folk-
hemmet använts alltför lättvindigt utan konkretion för att beskriva den förda 
politiken under 1950- och 1960-talen, och att snarare välfärdssamhälle är en 
bättre definition.566 
                                                        
563 Hochschild 1995; Samuel 2012; se även Bettie 2003; Bettie 2002; Cahill & Johannessen 
(red.) 2007. 
564 Kimmel 1996.  
565 Alm 2002. 
566 Hirdman Y. 1989; Björck 2008; Edling 2013. 
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Även om själva framgångssagan och det svenska särfallet kan ifrågasättas, 
och på många sätt utgjorde en del av en svensk nationalistisk självbild skapad 
efter att de så kallade rekordåren under 1950- och 1960-talen ebbat ut, så 
uttrycker den en vanlig historieskrivning. Den svenska modellens unicitet har 
ifrågasatts medan andra forskare pekat på modellens framgång.567 Under alla 
omständigheter handlar det om ett slags samhällelig framgångssaga, där na-
tionens tillgångar skulle komma alla till del genom den ekonomiska politiken. 

Endast liten uppmärksamhet har i forskningen ägnats enskilda personers 
klassmässiga och ekonomiska framgångssagor som narrativa och ideologiska 
konstruktioner – något mera är dock skrivet om sådana framgångar i idrottens 
värld, vilket jag återkommer till.568 Framgångssagan som en klassresa är dock 
styvmoderligt behandlad. Filmvetaren Per Olov Qvist har exempelvis berört 
”klassöverskridande” i svensk film – under 1920-talet var det inte särskilt van-
ligt (det handlade då om att gifta sig med någon från en annan klassposition 
och ibland göra karriär inom ett företag), men betydligt vanligare blev detta 
klassöverskridande i film från 1930-talet.569 Få har dock skrivit om den ideo-
logiska konstruktionen av den individuella framgångssagan och dess inne-
börder. 

Samtidigt som denna ”svenska modell” utvecklades kom de folkliga klass-
erna att dras till amerikansk kultur och kulturyttringar, vilket bland annat för-
klarats med emigrationen och släktband till USA. Bilden av USA som fritt 
men exotiskt eggade fantasin. I mer etablerade kretsar kom amerikansk kultur 
att betraktas som låg, kommersiell och massproducerad, och i svensk press 
och kulturdebatt ifrågasattes och kritiserades den amerikanska konsumtions-
kultur som boxningspressen var en del av.570 Under 1950-talet skulle det 
amerikanska kulturinflytandet komma att dominera ungdomskulturen och 
pressen förmedlade en mer positiv bild av landet.571 

I de svenska boxningstidningarna var de nordamerikanska inslagen många 
från första början. Den amerikanska individualismens ideal var framträdande, 
särskilt under 1920-talet, en individualism som verkar ha slagit an en ton hos 
läsarna, varför det kan vara givande att analysera hur individuell framgång 
skildrades i boxningspressen. Myten och narrativet om framgång formar 
mottagarens världsbild oavsett om detta är avsikten från sändaren eller inte. 

I Sverige har framförallt utbildning och studier betraktats som nyckel-
faktorer för social utjämning. Genom offentliga välfärdspolitiska åtgärder 
ansågs utbildningssystemet vara ett sätt att förbättra medborgarnas livsvillkor 
och en möjlig väg för klassmässig förflyttning. Ibland har strävan varit att 

                                                        
567 Magnusson 2001; Berman S. 2001. 
568 Se exempelvis Forsberg 2008; Hellström 2014.  
569 Qvist 1995 s. 296–299.  
570 Alm 2002 s. 216–248; se även Boëthius m.fl. 1998 s. 10 och 45–55; Zethrin 2015. 
571 Salomon 2007 s. 129–154.  
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därigenom minska de sociala skillnaderna rent generellt, men en annan infalls-
vinkel har varit mer individinriktad: att genom ett förbättrat utbildningssystem 
möjliggöra för enskilda individer att klättra socialt.572 Oberoende av detta har 
kapitalismen som sådan medfört att klassmässig förflyttning uppåt setts som 
eftersträvansvärt, och eventuellt framgångsrika klassresor har betraktats som 
frukten av individuella skickligheter.573 I detta kapitel lyfter jag fram ytter-
ligare en aspekt av framgångssagan som inte studerats i lika stor utsträckning 
i tidigare forskning, nämligen hur kroppen och dess beskaffenhet varit avgör-
ande för framgången, snarare än utbildning. Jag kommer att visa hur kropps-
ligt kapital kunde fungera som ett medel för social förflyttning och hur denna 
kapitalform relaterades till andra kapitalformer. Föreställningen hade dess-
utom starka ideologiska konnotationer, vilket jag kommer att diskutera ytter-
ligare senare. 

I undersökningen i detta kapitel handlar det alltså inte om hur samhället 
eller det så kallade folkhemmet beskrivits som en framgångssaga, utan om hur 
den enskilde individen skulle nå framgång. Jag kommer att diskutera hur 
kroppsliga tillgångar i detta fall utgjorde nyckeln till framgången. Men det var 
inte vilken kropp som helst som kunde nå framgång, utan vissa kroppar var 
mer ideala än andra. Föreställningar om den ideala fysiska förmågan för fram-
gång var närvarande i både självbiografier och tidningsmaterial. Men hur kom 
då den ideala kroppen för framgång att beskrivas? Vilka värden och kapital 
var det kraftidrottarnas kropparna var i behov av att besitta för att nå framgång 
och hur reflekterades det över kroppen i relation till detta? Och hur hängde 
detta samman med klassposition och föreställningar om klass? Hur skulle 
denna framgång gå till, och hur skulle kroppen skötas om för att möjliggöra 
framgången? 

Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk idrottsforskning har fram-
gångssagan framförallt studerats som konstruktioner av hjältemyter och dess 
betydelse för nationell samhörighet. Bland annat har framgångssagans 
förmåga att skapa nationell identifikation påvisats, vilket ibland anknöt till 
föreställningar om ras. Medievetaren Garry Whannel menar att det biografiska 
författandet av idrottshjältars karriärer vanligen följer vissa narrativa mönster 
som handlar om uppgång och fall.574 Enligt statsvetaren Michael Mandelbaum 
finns det en populärkulturell uppslutning kring den traditionella hjälte-
berättelsen som konstrueras genom idrotten och som framförallt förmedlas av 
massmedia. Den utgör ett dominerande narrativ och genomsyrar medias 
bevakning av idrotten. Idrottshjälten måste övervinna en rad hinder innan han 
(hjälten är vanligen en han) kan excellera och uppnå det ultimata målet och 

                                                        
572 Se Richardson 1984 s. 51–66; Larsson E. 2015. 
573 Sohl 2014; se även Sohl & Molina 2012. 
574 Whannel 2002; Hellström 2014; Forsberg 2008. 
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vinsten, vilket också Fredrik Schoug och John Hellström behandlat och som 
även jag återkommer till.575 

Däremot är analyser av idrottens framgångssagor som direkt knyter an dem 
till klassmässiga föreställningar och ekonomiska förhållanden mer fåtaliga i 
tidigare forskning. Jag menar dock att denna problematik var mycket närvar-
ande i samband med kraftsporterna, och i detta kapitel behandlar jag därför 
hur hjältemyter och framgångssagor som fenomen inbegrep olika föreställ-
ningar om kroppslighet och klassbakgrund. Hur sammankopplades klassbak-
grund med idrottslig framgång? Hur relaterades framgång – och bakslag – till 
föreställningar om klass, kropp och maskulinitet? Och vad ansågs egentligen 
utmärka idrottslig och social/ekonomisk framgång: vad var idrottskarriärens 
egentliga slutmål och beviset på att idrottaren ”lyckats”? Jag kommer även att 
försöka uttolka vilka djupare innebörder som dessa eftersträvansvärda fram-
gångssagor hade ur ett vidare samhällsideologiskt perspektiv. Inledningsvis 
frilägger jag hur den idrottsliga framgången gestaltades i mitt källmaterial. 
Särskilt tydligt var narrativen om framgången i boxningsmaterialet, men även 
kraftkarlarna Starke Arvid och Calle Sven kom att behandla ämnet. Jag 
kommer vidare att beröra relationen mellan olika aspekter av framgång – 
social, kroppslig, sportslig och ekonomisk – och hur detta kom att beskrivas 
och påverka olika föreställningar kring sporterna. Temat var särskilt tydligt 
närvarande i sportnovellerna, vilka därför behandlas i ett särskilt avsnitt under 
rubriken Framgångssagor i novellform, för att knyta ihop trådarna. Fram-
gångssagan hade dock emellertid också en antites i form av nedgång och fall, 
dess orsaker och innebörder kommer att behandlas i slutet av kapitlet, liksom 
hur detta bands samman med ett skötsamhetsideal som delvis avvek från det 
kollektivt laddade projekt som är väl känt från forskningen om organiserade 
folkrörelser. 

Att slå sig fram underifrån 
Idrotten är en tacksam företeelse att bygga framgångsberättelser kring, efter-
som så mycket bygger på vinst och förlust, uppgång och fall.576 Framgångs-
sagorna kan ha ett ekonomiskt tema – hur idrottshjälten når rikedom och 
status, men det mer strikt sportsliga och resultatmässiga är också populära 
ämnen. Det kan handla om det lilla laget som klättrar i tabellerna eller den 
tyste enskilde svenske mannen som vinner framgångar utomlands. Fram-
gången kretsar då kring föreställningar om underdogen, maskulinitet och 
svenskhet. 

                                                        
575 Mandelbaum 2004. Se även Whannel 2002 för en diskussion om medias konstruktion av 
den manlige idrottshjälten, och Frye 2001 rörande hjältearketypen inom litteraturteori. 
576 Se t.ex. Hellström 2014. 
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Som jag tidigare betonat, bär texterna i källmaterialet på stilar och struk-
turer som bär upp narrativ med ideologiskt innehåll. Framgångssagan är en 
sådan återkommande tematik med mytiska förtecken. Den har bestämda 
implikationer, och i det här kapitlet kommer jag bland annat att visa vad den 
hade för klassrelaterade budskap. Personer från kroppsarbetande samhälls-
skikt kunde göra en resa uppåt, men de kunde också – som jag ska visa – lätt 
falla tillbaka till den position som de implicit egentligen hörde hemma i. 

Framgångssagan är och har varit ett vanligt förekommande narrativ inom 
idrotten och särskilt inom boxningen, mycket tack vare dess kommersiella 
status och omfattande mediebevakning.577 Möjligheten att bli känd och tjäna 
pengar var större i boxningen i jämförelse med de flesta andra idrotter. Fram-
gångsnarrativet hade även att göra med boxningssportens nära förbindelse 
med föreställningar om den amerikanska drömmen. 

Enligt historikern Patrick F. McDevitt har boxningssporten alltid fungerat 
som den fattige mannens karriärväg. McDevitt menar också att individer från 
överklassen och medelklassen var negativt inställda till att professionella 
boxare från arbetarklassen gjorde ekonomiska klassresor och betraktade 
boxningsstjärnornas nyrikedom som osmaklig.578 John Sugden har betonat hur 
framgångstemat var kopplat till boxningens ekonomiska system. Stora pengar 
fanns att tjäna i och kring sporten, men detta förutsatte att det fanns många 
villiga boxare som var beredda att göra stora uppoffringar för att nå till toppen, 
även om framgången i sig bara var förunnad några lyckliga få.579 För att hålla 
igång detta system behövde sporten sälja in drömmar och fantasier till publik 
och läsare. En av dessa drömmar var den om underdogen och hjälten som slår 
sig fram från fattiga förhållanden, vilket skapade inlevelse och identifikation 
med idrottaren. Dessa framgångssagor baserades ofta på verkliga boxare men 
bar även fiktiva drag, och hämtade näring ur olika samhälleliga hjältemyter. 

Framgångssagorna, eller ”levnadssagorna” som de mestadels kallades i 
mitt källmaterial, var vanligtvis skrivna efter en och samma narrativa struktur. 
De inleddes enligt gängse mall med en kortare beskrivning av boxarens 
resultat, såsom gångna matcher, vinster/förluster och knockouter. Därefter 
följde gärna en kortfattad skildring av boxarhjältens vikt, storlek och mått. 
Sedan var det dags att beskriva boxarens fattiga bakgrund och ett hårt fysiskt 
arbete som utgångspunkt för den framgångsresa hans förmåga hade medfört. 
Så följde vanligen ett mellanspel då hjälten gav sig ut på en resa eller ett 
äventyr mot boxartoppen, under vilket han upptäcks, matchas och ställs inför 
allehanda prövningar. Berättelsen fick sitt slut då framgången i form av en 
mästartitel och ekonomisk trygghet var ett faktum. 

                                                        
577 Erenberg 2006. Om hur tidningspressen gärna använder dramaturgiska effekter i berättelser, 
se tidigare t.ex. Fairclough 1995; Ekström 2006. Vad gäller idrotten se Tolvhed 2008; Hellström 
2014. 
578 McDevitt 2004 s. 62. Se även Erenberg 2006 s. 51–52. 
579 Sugden 1996 s. 6–7, 39–40, 51–56 och 65.  
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Den första längre framgångssagan kring boxning i mitt källmaterial publi-
cerades i Svensk boxning 1921 och handlade om Ted Kid Lewis, omnämnd 
som ”Englands ’Man Eater’” och ”Ligapojken från Londons ’Eastend’”. Hans 
framgång som världsmästare i weltervikt ansågs i denna ”romantiska levnads-
saga” vara en ”rekordkarriär som söker sin like”.580 Efter inledningen där 
matchresultat och kroppsbeskaffenhet (med en ”kropp som en fjäder av stål”) 
behandlats följde en längre skildring av boxarens fattiga bakgrund och upp-
växt, ”i världsstadens fattigkvarter” mitt bland East Ends stinkande gränder 
och fabriker. Miljöbeskrivningen handlade om ”tvivelaktiga typer”, liv och 
rörelse, enkla arbetare, smuts, sot och dimma, försäljare och små krögare: 

I en av dessa trånga gränder, i en liten fattigmansbostad i källarvåningen, halvt 
under jorden, föddes år 1894 ett litet klent gossebarn – Ted Kid Lewis, den 
blivande världsberömde boxaren. Hans far var schatullmakare, hade knappa 
inkomster som de flesta arbetare på den tiden och balanserade med sin lilla 
familj på gränsen till nöd och elände.581 

 
Teddy, som han kallades, såg inte så frisk ut på grund av den dåliga luften, 
bristen på sol och värme och de dåliga bostadsförhållandena, skrev tidningen. 
Han växte dock till sig och blev en i mängden av bråkiga och busiga pojkar, 
ofta ansedda som odygdiga rackarungar men fyllda med liv och munterhet. 

Slagsmålen med de andra pojkarna på gatan uppfyllde vardagen och Teddy 
Lewis var snart deras ”champ”. Tillsammans med de andra barnen skolkade 
Lewis från skolan och de beskrevs som ”förflackade” och ”banalt civiliserade” 
naturbarn som dock var ”självgjorda” gentlemän och ridderliga mot kvinnor, 
som ett moraliskt ställningstagande, vilket var viktigt att betona för tidningen. 
Om kvällarna tiggde de i sina trasiga kläder i förnämare områden för att få råd 
att gå på bio eller också arbetade de som tidningsförsäljare. Efter ett bråk på 
en biograf där Lewis som 15-åring försvarat en kvinna, vilket resulterade i ett 
slagsmål, blev han upptäckt.582 

Två nummer senare följde en fortsättning om ”hur Ted Kid Lewis vid 17-
års ålder blev engelsk mästare i fjädervikt”. På grund av sin förmåga blev han 
bjuden till National Sporting Club där han dock förlorade mot en äldre och 
mer erfaren boxare, vilket förklarades med den ovana miljön: ”Allting var så 
främmande för den enkle arbetarpojken från Bethnal Green. Den eleganta 
publiken – lorder och penningmagnater – de strålande ljuskandelabrarna, 
lokalens luxuösa inredning.” Det hela gjorde honom så nervös att han förlor-
ade, men snart fick han nya matcher vilket ledde till brittiska mästerskapet i 
fjädervikt 1913 mot Alec Lambert. Lambert var en god tekniker och beskrevs 
som den ”vetenskaplige boxaren” medan Ted Kid var ”en kombination mellan 

                                                        
580 Svensk boxning nr 6 1921 s. 12–13. Skriven av Jack Langford dvs. Oscar Petterson (senare 
Rydberg).  
581 Svensk boxning nr 6 1921 s. 12–13. 
582 Svensk boxning nr 6 1921 s. 12–13.  
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boxare och fighter och det har nästan alltid visat sig att den som använder en 
sådan taktik vinner över den utpräglade teknikern”.583 

Återigen betonades således – som jag berört i kapitel tre – skillnaden 
mellan den vetenskaplige boxaren och fightern. I detta fall framhölls att fight-
ern, som ansågs ha en viss grad av boxare i sig, också var den bättre. Lewis 
vann således på knockout och i nästföljande nummer fick läsaren följa Lewis 
väg mot europamästerskapet mot Paul Til 1914, senare hans boxningsturné i 
Australien och hur han blev världsmästare i weltervikt. 

Framgångsskildringarna var vanligen litterära till sin utformning, med 
målande miljöskildringar, men med stoff från verkliga boxares karriärer och 
uppväxtmiljöer.584 Det handlade delvis om att ge skildringarna en legitimitet 
och det underliggande konnotativa budskapet var att förankra dem i något för 
läsaren vardagligt för att skapa identifikation. De kunde samtidigt fungera som 
ett sätt att väcka förundran hos dem som kanske inte delade Lewis bakgrund. 
Framgångssagorna var vanligen uppbyggda på ett sådant sätt att boxarens fatt-
iga bakgrund kontrasterades mot de framgångar han sedan skördade i ringen. 
De liknade också mycket de skönlitterära novellerna till sin uppbyggnad. 
Sådana narrativ om personer som reser sig från fattigdom till rikedom, så kall-
ade ”rags to riches”-historier, är välkända sätt att bygga skönlitterära eller 
populärkulturella teman kring. 

”Rags to riches”-historierna fungerade som ett slags arketyp. Inom littera-
turteori ses arketypen som ett fixerat och återkommande sätt att strukturera en 
litterär berättelse. Arketypen i denna mening – som inte innebär någon anslut-
ning till Jungs analytiska psykologi – är en standard för hur en berättelse 
utformas och syftar till att ge såväl struktur samt allmän acceptans hos läsaren. 
Genom arketypen ska läsaren kunna identifiera sig med samt relatera till 
karaktären och situationen karaktären befinner sig i. Arketypen kan betraktas 
fylla en ideologisk funktion i Barthes efterföljd, där arketypen inte bara formar 
textens funktion utan att textens mening är formad av samhälleliga kulturella 
och psykologiska myter. Sådana arketypiska narrativ eller karaktärer kan ses 
som konkretiserade genom teckensystem, symboler och mönster, som inne-
håller motiv såsom ”resan” eller ”uppdraget” och typiska karaktärer är hjälten 
eller narren. Sådana karaktärer eller motiv är redan bärare av meningen innan 
berättelsen tar sin början och handlar om och är påverkade av olika samhälls-
föreställningar och ideologier.585 Som jag ska visa, handlade det i mitt material 

                                                        
583 Svensk boxning nr 8 1921 s. 14–15. 
584 Se även hur tungviktaren Franz Diener från Tyskland beskrevs på samma sätt: först med en 
redogörelse över hans kropp, för att sedan skildra hans fattiga bakgrund, kringflackande i jakt 
på arbete som ledde till ett jobb som slaktare, och slutligen hur han blev professionell boxare. 
All boxning nr 6 1926 s. 3.  
585 Frye 2001; Abrams 1999 s. 12–14; Leitch 2001; om ”rags to ritches”-narrativ i amerikansk 
litteratur, se Tebbel 1963. Jag har valt att behålla den engelska termen ”rags to riches” i brist 
på vedertagen svensk översättning (bokstavligen ”[från] trasor till rikedom”). 
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om en underliggande föreställning där individens ansvar för sin egen fram-
gång betonades starkt; även för dem långt ner på samhällsstegen var det främst 
genom att personligen kämpa och träna hårt, som de kunde förbättra sin 
tillvaro. 

Vad gäller boxningsjournalistikens användning av ”rags to riches”-narra-
tivet betecknas hjälten som den fattige idrottaren, som aldrig ger upp och trä-
nar hårt för att nå målet: världstoppen eller den stora matchen eller tävlingen. 
Narrativet om boxaren som reser sig från fattigdom till framgång kan ur ett 
semiotiskt perspektiv ses som det faktiska, det betecknande; samtidigt är detta 
tecken även fyllt med ett ideologiskt innehåll, framgångssagan, som en möjlig 
väg att gå för den som arbetar hårt eller har talang. Idrottaren blir härigenom 
en symbol, det betecknade, och bildar en samhällelig myt, som knyter an till 
olika nivåer av betecknande, men som även bygger på identifikation med 
hjälten.586 Karaktärens roll som fattig är redan tillrättalagd innan berättelsen 
tagit sin början, liksom läsarens förmenta identifikation med den fattiga 
hjälten och underdogen. Det här handlar om ett samhälles delade tecken- och 
ideologivärld och innehåller därför flera stereotyper som rör sig mellan ont 
och gott, där identifikationen ska ske med boxarhjälten. Boxarhjälten fram-
träder härvid som ett tecken då den föreställningen om den faktiske boxaren 
inte går att skilja från de ideologiska föreställningar tecknet fyllts med. 

Inom svensk boxningsjournalistik var detta ”rags to riches”-narrativ – där 
boxaren lyftes fram som the self-made man – mycket vanligt, och det 
användes för alla typer av boxare oavsett deras nationalitet. Temats popularitet 
kan delvis förklaras med boxningens nära relationer till kommersiella krafter 
samt de klara kulturella influenserna från USA där temat var särskilt 
framträdande inom boxningen.587 

Fjäderviktsvärldsmästaren Johnny Dundees levnadsöde och karriär be-
skrevs exempelvis bokstavligen som en litterär novell: ”Dundees karriär läses 
lik en novell. Han kom från botten och kämpade långsamt men säkert sin väg 
till världsmästerskapet.”588 Världsmästaren i weltervikt, Pete Latzo, framställ-
des på ett liknande sätt. Han skulle redan som pojke ha börjat arbeta i en 
kolgruva, och hade nu nått sådana ekonomiska framgångar att han kunnat sätta 
två av sina bröder i läroverket och i övrigt försörja familjen. Latzo konstru-
erades därmed som en arbetarhjälte som lyckas ta sig ur sin hårda bakgrund 
och sedan hjälpte sin familj till ett bättre liv. Ett fotografi illustrerade även hur 

                                                        
586 Barthes 1970 s. 205–228. 
587 Wyllie 1975. 
588 Svensk boxning nr 2 1923 s. 2–3; se även framgångssagan om Patsy Flannigan i Svensk 
boxning nr 9 1923 s. 12 samt ”Från hisspojke till världsmästare, Exvärldsmästaren i lättvikt 
Freddie Welsh berättar sin levnadshistoria för George B. Undefrwood [sic]”, Svensk boxning 
nr 12 1921 s. 12–13. 
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han i gruvarbetarkläder, med hjälm och pannlampa, tog farväl av sina ”kol-
gruvekamrater” – en av dem tog han i hand. På så sätt accentuerades i en bild 
hur boxarhjälten lämnade sin bakgrund och klass i jakten på ett bättre liv.589 

En annan sådan framgångssaga var den ofta återkommande berättelsen om 
James J. Braddock. Enligt Rekord-magasinets Eidmark var Braddocks livs-
historia som en novell vilken var alldeles för fantastisk för att vara sann, och 
”om någon fantasirik novellförfattare eller filmskribent skulle presentera en 
uppdiktad ringhjälte under dylika omständigheter, hade hans opus otvivel-
aktigt refuserats såsom varande allt för osannolikt”. Braddocks framgång 
framställdes som total, då han gått från arbetslös hamnsjåare, som tvingats 
anlita ”den kommunala nödhjälpskassan”, till att bli tungviktsvärldsmästare. 
Kroppsarbetsförmågan lyftes fram som avgörande för att exemplifiera hans 
styrka. På grund av en skadad hand och ojämnhet i sina matcher hade han 
nämligen tvingats återgå till sin tidigare ungdomssyssla som hamnsjåare, och 
även här hade Braddock excellerat – trots sin ungdom kunde han nämligen 
utföra ”en fullvuxen mans arbete”. Under depressionsåren var det dock svårt 
att få arbete och den då 28-årige Braddock bestämde sig 1933 för att börja 
med yrkesboxningen igen, för att få ihop pengar till familjens uppehälle. I 
boxningskretsar betraktades han då som en urlakad slagpåse som andra boxare 
kunde matchas mot för att ta sig mot toppen, men Braddock briljerade istället. 
1935 fick han slutligen chansen att boxa om världsmästerskapet och besegrade 
Max Baer på poäng.590 På grund av denna osannolikhet fick Braddock smek-
namnet The Cinderella man (”Askunge-mannen”) efter matchen.591 

Liknande beskrivningar av legenderna inom boxningen – inte alltid syno-
nymt med de resultatmässigt bästa boxarna – fortsatte under hela undersök-
ningsperioden. De skulle inskärpa typiska element som hjälten som inte ger 
upp trots motgång, och där den hårda bakgrunden kontrasteras mot framgång-
en senare i livet. I de flesta fall var det dessutom boxarens kropp och kropps-
liga förmåga att arbeta som möjliggjorde framgången, såsom i fallet med 
Braddock ovan. Sonny Listons framgång beskrevs på ett liknande sätt, med 
fattig uppväxt och tidigt hårt arbete – redan som fjortonåring var han ”stor och 
stark” och började arbeta – varigenom kroppen blev medlet för framgångs-
sagan.592 

                                                        
589 All boxning Midsommarnummer 1926 s. 27; se även All boxning nr 36 1926 s. 1. 
590 Rekord-magasinet nr 23 1947 s. 8–9 och 36–37 (citat s. 36). 
591 Se exempelvis Rekord-magasinet nr 33 1950 s. 12; se även Rekord nr 26 1959 Samlaralbum, 
där Braddocks framgångssaga återigen skildrades. Carpentier var också en återkommande 
hyllad hjälte i samma anda: All boxning nr 5 1923 s. 13; Rekord-magasinet nr 10 1950 s. 22. Se 
vidare Rekord nr 27 1959 s. 12. 
592 Rekord nr 29 1959 s. 26–27. Se även liknande vad gäller tema och uppbyggnad: Rekord-
magasinet nr 24 1947 s. 6 (om Joe Baksi); Rekord nr 39 1960 s. 11.  
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Dessa skildringar hade snarlika drag för boxare oavsett tillskriven ras.593 
Ofta återberättades historier om samma boxare, som i fallet med Braddock, 
varigenom olika myter om de enskilda boxarna befästes, vilket jag lyfte fram 
ovan i kapitel två.594 De berättades ibland redan under boxarens egen aktiva 
period, men sedan även om svunna tiders boxare, efter samma mönster. 
Framgångssagans mytbildande funktion användes alltså återkommande och 
äldre boxares karriärer fungerade som ett sätt att bygga upp narrativet kring. 
Ett exempel är Rekord-magasinets artikelserie ”Historiska boxningsmatcher” 
där även äldre boxares livshistorier kunde återberättas.595 Inte sällan berättades 
grovt sett samma historier om samma boxare med lång tid emellan, 
exempelvis om Georges Carpentier och dennes karriär från fattig arbetarpojke 
till berömmelse och förmögenhet.596 

Det är påfallande att även vanliga artiklar och skildringar som inte utgavs 
för att vara noveller eller någon annan skönlitterär form, gärna använde sig av 
litterära grepp – exempelvis i fallet med Braddocks smeknamn The Cinderella 
man. Det var heller inte ovanligt att som Eidmark använda den retoriska 
klichén att en viss boxares levnadsöde överträffade dikten.597 Vad gäller just 
Braddock har denna litterärt och mytiskt utformade livshistoria fortlevt in i 
vår tid och år 2005 kom en sådan ”osannolik” och sentimental filmhistoria 
baserad på Braddocks liv, The Cinderella Man (2005) med Russell Crowe i 
huvudrollen. Framgångssagor fortsätter att attrahera läsare och biobesökare 
världen över.598 

                                                        
593 Se även hur illustrationerna i Idrottsalbum/Samlaralbum på omslagets baksida i Rekord-
magasinet var uppbyggda på detta sätt, t.ex. Rekord-magasinet nr 1 1950 (Ezzard Charles som 
föräldralös och springpojke); nr 5 1950 (Ray Robinsons framgångssaga); nr 39 1953 (om lätt-
tungviktaren Archie Moore); Rekord nr 16 1959 (Jack Johnson som ett fattigt barn i storfamilj 
med ont om brödbitarna och hur han arbetat på bomullsfälten som ung); nr 32 1959 (den tidigare 
tegelbäraren och cementarbetaren Jersey Joe Walcott som världsmästare i tungvikt); nr 37 1959 
Samlaralbum (welterviktaren Don Jordans). Se även Rekord nr 50 1959 s. 35–36 (om Walcott). 
Se också skildringen av Theo ”Tiger” Flowers, vilket är ett exempel på hur dessa narrativ där 
boxaren konstruerades som fattig kunde vara oberoende av rasaspekten: All boxning påsk-
nummer 1926 s. 24; Rekord-magasinet nr 16 1947 s. 28. 
594 Se även t.ex. Rekord nr 45 1959 s. 26–28 och 32; nr 37 1960 s. 33. 
595 Se exempelvis återberättandet om Joe Louis bakgrund och karriär: Rekord-magasinet nr 45 
1950 s. 14. Om Louis se även Rekord-magasinet nr 1 1943 s. 44; Rekord nr 28 1959 
Samlaralbum. Särskilt i Rekord-magasinet och Rekord var det vanligt med återberättandet av 
historiska boxningsmatcher, inte minst rörande Dempsey och de så kallade guldåren under 
1920-talet refereras, med matcher som Dempsey–Carpentier, Dempsey–Willard, Dempsey–
Firpo och Dempsey–Tunney. Det byggdes legender kring sådana matcher och boxarnas bak-
grund. Se exempelvis Rekord nr 15 1959 s. 11. 
596 All boxning nr 5 1923 s. 13; Rekord-magasinet nr 10 1950 s. 22. Se vidare Rekord nr 27 
1959 s. 12. 
597 Rekord-magasinet nr 23 1947 s. 8. 
598 Framgångsberättelserna om dessa tungviktshjältar har fortsatt att fängsla publiken och sålt 
böcker, se exempelvis Curtis 2010, där tungviktsmästare, deras bakgrunder och karriärer 
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Sporten så att säga både cirkulerade och profiterade på dessa framgångs-
sagor. Temat med den enkla bakgrunden hade en sensmoral: som boxare bör 
du vinna framgång men du bör inte heller glömma dina rötter utan sörja för 
familjens överlevnad.599 En artikel i Rekord-magasinet 1956 om Europa-
mästaren i lätt tungvikt Gerhard Hecht följde det gängse ”rags to riches”-
narrativet, och betonade att han inte glömt sin enkla bakgrund: 

Den fattige pojke, som för åtta år sedan knappast hade mat för dagen, kan nu 
räkna sitt bankkonto i ett sexsiffrigt tal. Men han lever trots det ett stilla och 
anspråkslöst liv, fjärran från allt offentlighetens glitter.600 

 
Boxaren är alltså ett moraliskt föredöme då han är anspråkslös och inte lever 
i sus och dus. Boxarens bakgrund som fattig framstod som nästan en själv-
uppfyllande profetia, som ett krav för att kunna lyckas. Även i skildringar av 
det fåtal boxare som kom från relativt god bakgrund, betonades att de ändå 
haft en relativt påver barndom och arbetsam uppväxt, vilket alltså framstod 
som närmast nödvändigt för den kommande framgången. Framgången steg 
inte heller boxaren åt huvudet då han var formad av idrotten och ett rejält 
arbete. En boxare som Gentleman Jim Corbett kunde till och med beskrivas 
som före detta ”fattig banktjänsteman”. De narrativa arketyper som utgjorde 
en stor del av boxares bakgrundsteckningar krävde i princip en sådan bak-
grundsteckning.601 

Att bli herre över sitt eget öde 
Framgångssagan innehöll ofta ett element av att boxaren från början närt en 
individuell känsla av underlägsenhet. Underlägsenheten kopplades vanligen 
till kroppens beskaffenhet, vilket diskuteras i följande avsnitt. Genom att 
bemästra och ta kontroll över den egna kroppen kunde framgångarna komma, 
både personligen och resultatmässigt. Framgången var alltså inte bara 
ekonomisk utan även känslomässig och handlade om att bemästra och bli 
herre över sitt eget öde. Den kroppsliga framgången var kopplad till den 
                                                        
beskrivs. Boken bygger på samma framgångssagor som berättades i pressen och 
boxningstidningarna. Således lever dessa berättelser vidare. 
599 Tidningspojken Joey Maxim, världsmästare i lätt tungvikt 1950–1952, illustrerades i 
Rekord-magasinet nr 9 1950 (Idrottsalbum). I ett senare nummer berättades det även om att 
Joey Maxims föräldrar, ”en fattig italiensk immigrantfamilj”, skulle kunna ana att deras son en 
dag skulle bli både rik och berömd. När Maxim vann Golden Gloves som 17-åring bestämde 
han sig ett år senare för att ”söka hjälpa sin familj till litet bättre existens genom att bli yrkes-
boxare”; Rekord-magasinet nr 11 1950 s. 10. För ytterligare exempel på boxare som tog sig ur 
en fattig barndom och blev världsmästare och beundrade idoler, se Rekord-magasinet nr 51 
1953 s. 5; Rekord nr 38 1959 s. 28. Se även Samlaralbum i Rekord nr 44 1959. 
600 Rekord-magasinet nr 1 1956 s. 13.  
601 Rekord-magasinet nr 23 1947 s. 8.  
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ekonomiska, något som den baskiske tungviktaren Paulino Uzcudun – ofta 
kallad ”den baskiske skogshuggaren” – kunde berätta om i en tidningsintervju 
i All boxning 1929. Där fick läsarna ta del av Uzcuduns framgångssaga, hur 
han gått från att vara skogsarbetare till europamästare och framstående tung-
viktsboxare i USA. Uzcudun beskrev sig själv i artikeln som mycket fattig, 
och att han hade känt att det var inom boxningen som hans bästa framtids-
utsikter låg. Människor ”överallt” sade dessutom till honom att han borde sluta 
slita i skogen och hugga ved och istället bli boxare, med hänvisning till hans 
styrka och kroppsstorlek. Han uppmanades resa till Paris och där ”tjäna milj-
oner”, varefter Uzcudun gjorde slag i saken. Väl i Paris hamnade han emeller-
tid genast i underläge gentemot de mer erfarna boxarna.602 

Skildringen av Uzcuduns karriär följde ett slags kroppslig utvecklings-
berättelse. I början av sin boxningskarriär hade han enligt egen utsago varit 
okunnig och kroppsligt klumpig. Han hade själv trott att det skulle vara enkelt 
att bli boxare – han hade ju slagkraften. Han tänkte sig att det skulle bli ”tio 
segrar” och att han sedan skulle kunna åka tillbaka till hembyn som en herre 
med en förmögenhet. Uzcuduns framgångar kom dock inte så enkelt utan 
istället beskrev han sina svårigheter att lära och hur han nästan grät om kväll-
arna. Genom såväl den fattiga bakgrunden som de inledande svårigheterna i 
boxningskarriären utmejslades bilden av underdogen i artikeln: Uzcudun var 
den ensamme mannen i underläge som slutligen reste sig. Bilden förstärktes 
ytterligare genom en skildring av hur de andra boxarna gjorde sig roliga över 
hans svårigheter: 

Man drev öppet med mig och jag fick taga emot och svälja rena otidigheter. Till 
dess jag en dag blev rasande, lämnade tekniken åt sitt öde, och slogs som vi 
bruka slåss hemma i min by. […] Jag gav honom ett “otekniskt” slag i ansiktet, 
som kom honom att somna av för dryga tio minuter. Alla de närvarande betrakt-
ade mig med förvåning. 

– Ser man på Vedhuggaren ilsknar till. 
– Kom hit, om det är någon som vågar, skrek jag. Det var ett par som vågade 

– och blev bortburna. Efteråt bad jag dem om ursäkt; jag va rädd att jag 
förolämpat dem.603 

 
Genom att på detta sätt ilskna till och visa sin slagkraft blev Uzcudun upptäckt 
av en manager. Raseriet mot översittarna innebar i förlängningen att han 
kunde göra sig ett namn, vinna framgång och börja tjäna pengar på sin box-
ning.604 Uzcuduns ilska fungerade i artikeln som ett sätt att komma i kontakt 
med de oanade krafter som bodde inom honom, men som översittarna hade 
tryckt ner. När dessa krafter fick fritt spelutrymme kunde boxaren i honom 
                                                        
602 ”Paulino berättar sitt livs historia”, All boxning nr 39 1929. 
603 All boxning nr 39 1929 s. 6.  
604 All boxning förklarade även några nummer senare att Uzcudun tack vare matchen mot Max 
Schmeling skulle tjäna så mycket pengar att det skulle ha varit en hel livstidslön för familjen i 
vanliga fall: All boxning nr 49 1929 s. 1. 
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utvecklas, han fick självförtroende och blev dessutom upptäckt. Att slaget som 
sänkte motståndaren var otekniskt och att han slogs som de skulle gjort i 
Uzcuduns hemby, understryker det tidigare diskuterade temat om arbetar-
boxaren, och då särskilt skogsarbetaren, som en ”naturlig” boxare. 

Artikeln om Uzcudun är ett typiskt exempel på narrativet om underdogen, 
som inte bara reste sig ur ett ekonomiskt utsatt läge utan även personligt och 
socialt i relation till människorna i den direkta omgivningen. I västerländsk 
kultur är detta ett välkänt och populärt tema inom skönlitteratur och film. 
Syftet med sådana narrativ är att skapa ett igenkänningsbart kitt mellan läsaren 
och berättelsens hjälte, och fungerar dessutom som ett sätt att marknadsföra 
idrottaren.605 Att Uzcuduns egen berättarröst framträdde i artikeln, fram-
alstrade en känsla av autenticitet. 

Studier har även visat att samtida medielogiker fungerar på samma sätt och 
att publiken vanligen hyser sympati för denna typ av figur. Idrottsstjärnan 
började på 1920-talet att bli en integrerad del av en mer publik kändiskultur. 
Denna kultur hade även affärsmässiga drivkrafter och den kommersiella 
idrottspressen och särskilt boxningstidningarna var en motor bakom utveck-
lingen mot en mer kändis- och stjärninriktad idrottsbevakning.606 Framgångs-
narrativet kunde då spela en viktig roll för att väcka läsarnas och idrotts-
publikens intresse, och därigenom höja idrottsstjärnans kommersiella status. 
Samtidigt som berättelserna hämtade stoff från de idrottande stjärnornas 
faktiska bakgrund, beskrevs de enligt i stort sett samma narrativa struktur. Det 
underliggande budskapet handlade om hjälten som reste sig mot sina förtryck-
are och själv trädde fram som vinnare när striden var över. Underdogen och 
hjälten framstår härvid som tydliga Bartheska mytbilder, och det centrala 
ideologiska budskapet däri var att det alltid var den enskilde individen som 
excellerade och nådde framgång.607 

Genom narrativ såsom framgångsberättelsen byggde tidningarna och själv-
biografierna upp en relation till sina läsare, ett rättesnöre om hur de känslo-
mässigt skulle förhålla sig till den enskilde boxarens karriär och bakgrund. 
Och berättelserna tilltalade synbarligen läsare både inom och utom Sveriges 
gränser. Woodward, som undersökt sentida kulturella narrativ kring boxnings-
sporten, har visat hur dessa starkt påverkat både publiken och enskilda box-
are,608 och det är högst rimligt att anta att de närmast identiska framgångs-
sagorna under min undersökningsperiod påverkade sin tids utövare och publik 
på ett liknande sätt. Som de uttrycktes här var de utlöpare av en mycket 
gammal berättartradition, som ofta sammanbundits med olika kollektiva 
                                                        
605 Se exempelvis Briley, Schoenecker & Carmichael (red.) 2008. Rörande underdogstemat 
inom idrott utifrån ett psykologiskt perspektiv, se Vandello, Goldschmied & Richards 2007 s. 
1603–1616; för ett samtida exempel på hur underdogen konstrueras inom bokbranschen, se 
Nauwerck 2015. 
606 Zethrin 2015. 
607 Barthes 1970 s. 205–228; Mandelbaum 2004; Woodward 2009 s. 122. 
608 Woodward 2007a; Woodward 2007b s. 27. 
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tillhörigheter. Ett exempel på ett sådant äldre framgångsnarrativ är sagan om 
Askungen. Läsaren kände därigenom igen formen för berättandet och 
förväntade sig denna form, som dock måste förankras i vardagsnära erfaren-
heter som både läsaren och idrottaren kunde identifiera sig med.609 

Ett ytterligare belägg för detta är att framgångssagan även var ett starkt 
närvarande tema i de undersökta självbiografierna. Författarna ville framställa 
sig själva just på det sättet: hur de slog sig fram från en underordnad position 
till ekonomisk och sportslig framgång vann stora framgångar ekonomiskt och 
idrottsligt. Undertiteln till Harry Perssons självbiografi löd Hur jag slog mig 
fram från arbetslös stensättare till skandinavisk tungviktschampion (1933). 
Samtidigt beskrev Persson hur han förlorat samtliga av sina intjänade pengar, 
men han skyllde allt detta på en svekfull ex-fru. Framgången var alltså inte 
alltid varaktig, vilket jag kommer att återkomma till. John Hellström binder 
samman Perssons framgångssaga med föreställningar om svenskhet, och att 
han konstruerades som en samlande svensk hjälte, även om viss kritik luftades 
mot honom, exempelvis i egenskap av proffsboxare. Hellström visar också att 
Persson ofta lyftes fram som stensättare även i dagspressen, som generellt 
vände sig till en annan och mer klassmässigt sammansatt läsekrets än de 
boxningstidningar jag studerat. Det fanns här en ambivalens, enligt Hellström, 
då Perssons arbetarbakgrund betonades, samtidigt som hans ”klassresa” inte 
fick göras för explicit eftersom det skulle äventyra hans nationella hjältestatus. 
Perssons inkomster och hårda bakgrund kunde fungera som en ”bra berätt-
else”, så länge det framhävdes som frukten av ärligt arbete. Hans lugna och 
tillbakadragna sätt medförde att han inte uppfattades som hotfull av borgerlig-
heten, enligt Hellström, och det framhävdes också som en symbol för svensk-
heten, som kontrast mot en mer amerikanskt utåtagerande och gåpåig attityd. 

Att Persson fortsatte att positioneras som stensättare visar, menar jag, att 
Persson också knöts till sitt kroppsliga kapital trots sina intjänade höga gager. 
Det kan i likhet med Hellström tolkas som att han sågs som en representant 
och förebild för arbetarklassen, men jag vill även tillägga att dagspressen 
valde att positionera honom på detta sätt. Hans framgång knöts till kroppen 
och det kroppsliga arbetet, vilket hade föga betydelse utanför sportens värld.610 
Trots sina motgångar i USA och en förskingrande ex-fru, var Persson stolt 
över att genom sin egen förmåga att ha gått från stensättare till champion. 
Vidare lyfter Hellström fram att Persson som professionell boxare i praktiken 

                                                        
609 Woodward 2009 s. 122. Även Wacquant framhåller betydelsen av narrativ och moraliska 
berättelser om personer som heroiska symboler, vars kroppar spelar en viktig roll som 
förmedlare och symbol för deras ikonstatus. Schabloner från film, massmedia och litteratur om 
boxning har en reell betydelse för hur individer inom dagens boxning upplever sig själva och 
relaterar till den egna kroppen, och anledningen till att många boxare börjat med sporten har 
varit att de velat efterlikna boxande förebilder, framhåller Wacquant och menar att boxningen 
kan vara en möjlig karriärväg ifrån ”ghettot”: Wacquant 2004 s. vii, 3, 6, 17 och 105. Se även 
Sammons 1988 s. 96–129. 
610 Hellström 2014 s. 82–92.  
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gjorde en ”klassresa” då han levde ett bekvämt borgerligt liv under många år, 
och att epitetet stensättare användes som på ett sätt som skulle harmoniera 
med hans folklighet.611 Till det vill jag tillägga att Persson dock även då var 
låst till sitt kroppsliga kapital, vilket visade sig när han efter en tid förlorade 
sina intjänade pengar och återgick till en underordnad klassposition som dörr-
vakt. 

Starke Arvid beskrev också hur ingen först trott på honom men ändå lyck-
ades han ta världsmästartiteln i press. Efter att titeln senare förlorades, måste 
han återigen träna hårt för att återta den. Framgångsnarrativet genomsyrade 
typiskt nog självbiografins avslutande mening: ”Och jag vill gärna hoppas, att 
läsarna skola finna den någotsånär antaglig, historien om torparungen som 
gick ut och skapade sig en viss position här i livet.”612 På samma sätt beskrevs 
Ingemar Johanssons framgångar i massmedia. ”Ingemar Johanssons historia 
är nästan för underbar för att vara sann” menade Rekord 1959, då Ingos 
bakgrund som stensättare, svensk senior- och juniormästare som 17-åring och 
professionell och europamästare och sedermera VM-mästare beskrevs.613 Här 
är ett exempel på hur Rekord till skillnad från Ingo själv betonande hans 
bakgrund för att understryka framgången. Ingo ville som bekant själv framstå 
som en ”vanlig kille”. 

När Ingemar Johanssons självbiografi, Sekonderna lämnar ringen, gavs ut 
1959 inför första VM-matchen mot Floyd Patterson, var skildringarna i viss 
mån annorlunda. Johanssons skildring torde ha influerats av välfärdsstatens 
rådande idéströmningar: han ville framställa sig som lik alla andra; han hade 
det varken bra eller dåligt ställt, han var vare sig strängt eller fritt hållen.614 
John Hellström har beskrivit Johansson som en ”folkhemshjälte”, och hans 
karriär som en askungesaga där hjälten börjar på botten och arbetar sig upp. 
På toppen av karriären lyftes han så fram som en gemensamt samlande natio-
nell hjälte, som lyft sig själv från enkla förhållanden. Johansson framhävdes 
som skötsam, modest och tillbakadragen i sin maskulinitet, och fick därmed 
representera förment svenska ideal menar Hellström.615 

Johansson själv förmedlade liknande idéer i sin självbiografi. När han be-
skrev någon av sina vanor – exempelvis att han tyckte om vackra kläder – var 
han i nästa mening noga med att framhålla att inga märkvärdiga summor lades 
på detta intresse. Överlag framhöll han också sin måttlighet rörande andra dyra 
vanor som restaurangbesök; han kunde ta hand om pengar och hade inga extra-
vaganta later. Även om han gillade bilar med ”riv” i, betonade han samtidigt 
att han inte var någon bilgalning. Denna ambivalens kännetecknade hur han 

                                                        
611 Hellström 2014 s. 99.  
612 Andersson A. 1924 s. 213. 
613 Rekord nr 41 1959 Samlaralbum. 
614 Johansson I. 1959 s. 9 och 194. 
615 Hellström 2014 s. 103–141; se även Hellström 2011.  
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beskrev sin person och sina framgångar; han ville gärna påpeka att han invest-
erat pengarna i ett eget lastbils- och grävmaskinsåkeri som var värt över 
miljonen, men att han för den skull inte var miljonär. Med andra ord var han 
noga med att inte framstå som skrytsam, utan som en helt vanlig person. 
Johansson fick anpassa sig till välfärdsstatens egalitära ideal för att appellera 
till sina läsare och fans, vilka inte bara bestod av unga pojkar utan en stor del 
av det svenska folket. Att han hade stora förväntningar med sig från Sverige 
var det heller ingen tvekan om.616 

Självbiografiska skildringar är beroende av den enskilde författarens tycke 
och smak rörande hur hen vill framhålla sig själv och vill bli betraktad.617 När 
Johanssons självbiografi gavs ut var han ännu inte världsmästare, vilket kan 
ha påverkat hans något modestare framställning av sig själv och den karriär 
han fortfarande var mitt uppe i. Att skryta alltför mycket kunde vara riskabelt 
vid en förlust. När karriären är avslutad är det enklare att än mer framhålla 
sina positiva resultat och ursäkta eller inte alls nämna de negativa. 

Peter Dahlén menar att Ingmar Johanssons popularitet och intresset för att 
lyssna på radioreferaten av matcherna med Floyd Patterson berodde på att han 
förkroppsligade ett människoöde med stark kulturell förankring i föreställ-
ningar om det svenska. Johanssons matcher sågs i ljuset av att han nu skulle 
få revansch för den orättvisa behandlingen i OS i Helsingfors 1952, då han 
diskvalificerats för passivitet.618 Enligt Fredrik Schoug har inom svensk idrott 
särskilt laganda och samarbetsförmåga betonats på bekostnad av individuell 
duglighet, särskilt från 1930-talet till 1950-talet. Schoug lyfter fram Rekord-
magasinet – ägd av Ingemar Johanssons manager Edwin Ahlqvist – som ett 
viktigt organ där idealen om gemenskap och laganda basunerades ut. Schoug 
menar att svenska sporthjältar under efterkrigstiden kom att framställas som 
vanliga, autentiska, trygga och igenkännbara för idrottspubliken. Andra 
nationers idrottare och idrottslag fungerade som motpoler vilka framställdes 
som avvikande, främmande och annorlunda än det svenska. Denna berättar-
struktur syftade till att skapa intimitet, sammanhållning och trygghet.619 

Att Ingemar Johansson framställdes som framgångsrik men ändå helt van-
lig kan ses som ett exempel på dessa ideal om det vanliga och kollektivt inrikt-
ade. Då är det intressant att konstatera, som jag visat ovan, att pengar ändå 
sågs som något eftersträvansvärt och bevis på framgång i Rekord-magasinets 
skildringar av boxningssporten, även vid undersökningsperiodens slut. Detta 
innebär att bilden av Johansson många gånger var kluven och att hans själv-
biografi var ambivalent i dessa avseenden är i sig inget anmärkningsvärt. Det 
                                                        
616 Johansson I. 1959 s. 181. 
617 Hall S. 1990.  
618 Dahlén 1999 s. 304–310. 
619 Schoug 1997. Lennart ”Nacka” Skoglund som var samtida med Ingemar Johansson har av 
Niels Kayser Nielsen skildrats som en folkhemshjälte. Enligt Kayser Nielsen kom Skoglunds 
karriär att spegla de sociala framgångarna i det svenska välfärdssamhället, något som i överförd 
bemärkelse kan spegla hur Johanssons framgångar skildrades. Kayser Nielsen 2004 s. 179–189. 
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vore ett misstag att utgå ifrån att narrativ om livsöden och strävanden att till-
höra en gemenskap behöver vara stabila och homogena. Även inom idrotten 
är berättelserna om vilka vi är och var vi kommer ifrån viktiga inslag i dess 
kultur, men de är också betydelsefulla för att förstå den enskilde utövarens 
egna aspirationer. Vad som skiljer Johansson från de tidigare kraftsportarna 
är både hans mer modesta framtoning – vilken dock som nämnts ovan delvis 
kan ha sin förklaring i att han var mitt uppe i karriären – och att han i mindre 
grad framhäver ett krävande yrkesarbete. Han och föregångarna var alla barn 
av sin tid, och exemplen indikerar att det blev allt mindre viktigt att koppla 
samman kraftsporter med fysiskt krävande yrkesarbete. Men jag menar att för-
ändringarna gentemot mellankrigstiden inte var helt entydiga: vissa element 
levde kvar. 

Enligt Hellström fanns det även skillnad mellan hur pressen under 1920-
talet skildrade Persson som låst vid sitt stensättaryrke och hur Johansson 
senare beskrevs som att han lämnat arbetarklasstillvaron med idrotten som 
språngbräda. Folkligheten och vanligheten hos Johansson blev här en sam-
lande symbol.620 Enligt etnologen Orvar Löfgren blev idrotten en symbol för 
det moderna Sverige. Den uppvisade de nya moderna idealen om demo-
kratiska dygder, lika villkor, rationalitet och framstegsanda, samtidigt som 
den enligt Löfgren också ”skapade unika karriärvägar från skogshuggarkojan 
eller arbetarkvarteren till översta prispallen”.621 Johanssons träning kom 
exempelvis att inte befästas med föreställningar om samma naturliga tränings-
metoder som tidigare utan mer rationella sådana. På samma gång framstod det 
även som en möjlig karriärväg för arbetarklassen, genom idrotten ansågs 
arbetaren kunna klättra socialt och ekonomiskt, såsom Ingemar Johansson och 
före honom Harry Persson, Calle Sven och Starke Arvid gjort. 

Pengar och framgång 
I de flesta fall stavades framgången pengar. Ekonomisk förtjänst var ett tecken 
på att kraftkarlen hade lyckats inom sporten eller underhållningsbranschen. I 
tidningsartiklar och skönlitterära noveller framstod ekonomisk vinst och den 
sociala trygghet den medförde som en drivkraft likafullt som äran att nå 
framgång. Det kroppsliga kapitalet skulle alltså förhoppningsvis omsättas i ett 
ekonomiskt sådant. Som jag visat i kapitel två var möjligheten att tjäna pengar 
också en av orsakerna till att exempelvis Harry Persson, Ingemar Johansson, 
Starke Arvid och Calle Sven övergick till det professionella. 

De idrottare som valde att gå över till det professionella behövde dock 
förklara varför eller ursäkta detta på olika sätt. Som jag berörde tidigare bröt 

                                                        
620 Hellström 2014 s. 119 och 135–136. 
621 Löfgren 1993 s. 55–56. 
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professionalismen mot det idrottsliga etablissemangets – Riksidrottsför-
bundets och den olympiska rörelsens – idealism och amatörideal. Tidigare 
forskning har även pekat på det hela som en klassfråga, där medelklassen sett 
idrotten mer som hälsosam rekreation medan arbetarklassen varit mer 
tävlingsinriktad. Amatöridealet hade även hindrat idrottare med sämre eko-
nomiska förutsättningar att delta i amatörtävlingar, varför möjligheten att tjäna 
pengar på idrotten ingalunda framstod som främmande utan snarare som något 
lockande.622 Boxaren och bantamviktaren Elis Ask undrade exempelvis vad 
han skulle leva på under de två år det skulle ta innan OS i London 1948, när 
han fått frågan om varför han inte väntat med att gå över till den professionella 
banan tills efter OS; en eventuell guldmedalj vägde lätt mot att två dyrbara år 
i så fall gått förlorade.623 

Viljan att tjäna pengar och att bli ekonomiskt oberoende var sålunda en 
viktig ingrediens i framgångssagorna, både i tidningsmaterialet och själv-
biografierna. Gärna betonades att kraftidrottaren saknade pengar och därför 
var i stort behov därav,624 och boxarens tidigare fattigdom kontrasterades ofta 
mot de ekonomiska möjligheter som boxningen medfört. Hur mycket boxare 
tjänat under en karriär eller en match angavs gärna i detalj.625 

De ekonomiska framgångssagorna frodades även om de samtidigt bröts 
mot rapporter om att proffslivet inte alltid var så glamoröst, då boxaren levde 
under hård bevakning, fick utkämpa långa och slitsamma matcher och ändå 
tvingades ha jobb vid sidan om för att klara sig. Det kunde framhållas i 
boxningstidningarna att många av de boxare som prövade lyckan i USA inte 
nådde de tänkta framgångarna.626 Några ansågs dock lyckas, vilket höll hoppet 
uppe hos alla inblandade parter. Spännande framgångssagor om kraftidrottare 
                                                        
622 Wikberg 2005 s. 48–93, 177–180, 234–238 och 256–257; Janzon 1978 s. 184–195; 
Yttergren 1996; Ljunggren 1997. Se även Goksøyr 1991 för en diskussion om den borgerliga 
idrottsrörelsen i Bergen. För anglo-amerikanska förhållanden se Hargreaves Jo. 1986; se även 
Gruneau 1983 s. 134. Om relationen mellan amatörismen kopplad till klassfrågor ur ett histor-
iskt perspektiv, se Baker 2004 s. 1–15. Se även Lewis 1999; Fair 1987; Fair 1988; Fair 1998; 
Bonini 2001; Fair 2001; Fair 2004. 
623 Rekord-magasinet nr 41 1947 s. 6. Se även Rekord-magasinet nr 4 1950 s. 12 (om boxaren 
Leif Wadling); ”Rekord-magasinets idrottsalbum” Rekord-magasinet nr 47 1950 omslagets 
baksida; Persson H. 1933 s. 20–27. En driftig stark man som Starke Arvid kunde genom varieté-
uppvisningar tjäna in ett relativt gott uppehälle, Andersson A. 1924.  
624 Se exempelvis Rekord-magasinet nr 32 1947 s. 19; nr 36 1950 s. 22. Se även Harry Perssons 
förklaring till varför han gick över till det professionella, Persson H. 1933 s. 28–35. I intervjuer 
med svenska amatörer behövde inte ekonomin framhållas som någon drivkraft utan sporten 
som hobby framhävdes, och yrket som boxare kunde framställas som svårt: Rekord-magasinet 
nr 6 1953 s. 14. 
625 All boxning nr 77 1929 s. 1; Rekord-magasinet nr 5 1945 s. 5; nr 36 1945 s. 9; nr 7 1956 s. 
28. Ingemar Johansson ställde sig dock mycket tveksam till de påståenden om ”stora pengar” 
som väntade en världsmästare; ännu några månader efter Patterson-matchen hade han själv inte 
sett av några sådana: Rekord nr 35 1959 s. 19. Se även beskrivningen av Rocky Marcianos 
karriär i Rekord nr 24 1959 s. 12. 
626 T.ex. All boxning nr 1 1923 s. 5. 



�
 

���

som rest till USA för att kultivera den professionella karriären och kanske 
kunna bli miljonär ”over there”,627 kunde på så sätt även fortsättningsvis 
attrahera. 

Samtidigt fanns en risk för att skrupelfria manager skulle utnyttja unga och 
nya förmågor som hoppades på att tjäna pengar och göra sig ett namn inom 
boxningen, något tidskrifterna ibland rapporterade om. Boxarna kunde då 
överreklameras för att på så sätt dra människor till matcher eller få dem att 
köpa tidningar, vilket också innebar snabba pengar för managern. När Ben 
Benson – Harry Perssons tidigare USA-manager – försökte få Nisse Ramm 
och Edward Hultgren att resa till USA för att matcha bedyrade Benson att han 
inte skulle utnyttja dem.628 Här framträdde en grundläggande diskrepans 
rörande maktförhållanden; boxarna själva visste att de måste ta tillvara på sitt 
kroppsliga kapital och så att säga anlägga ett långsiktigt sparande i sin kropp, 
medan managern ofta bara såg på deras kroppar som snabba investeringar. 

Ojämlikhet mellan boxare och manager var också något som Ingemar 
Johansson engagerades av när han beskrev boxares villkor i USA. Han mena-
de att många boxare var så beroende av nästa inkomst att de skrev kontrakt 
för nästan vad som helst och därför utnyttjades.629 Enligt Ingemar Johansson 
var USA inte ett guldland som många trodde: de riktigt stora kassamatcherna 
var få och alla utom boxarna tjänade pengar i USA – en iakttagelse som 
bekräftats av forskningen för såväl historisk som modern tid.630 

Även om det alltså förekom skildringar av manager som utnyttjade boxare, 
liksom kritik av de ibland korrupta strukturerna överlag i den nordameri-
kanska boxningsvärlden, var det ändå framgångstemat och de pengar som 
professionella boxare hade chans att tjäna som överlag utgjorde den röda tråd 
som band samman skildringarna av boxningskarriärer. Ledmotivet var 
framgång, och pengar kunde ses som ett bevis på uppnådd framgång. Detta 
var en del av ett ideologiskt narrativ som uttryckte kapitalismens anda, att den 
enskilde kunde höja sin sociala och ekonomiska status över den övriga 
massans. Med hjälp av de egna färdigheterna hade den lyckosamma individen 
förtjänat sin framgång. Det var kroppen och kroppens kapital som utgjorde 
                                                        
627 Se exempelvis beskrivningen av Olle Tandberg i Rekord-magasinet nr 33 1947 s. 5 och 7.  
628 ”De behöver inte vara rädda för att jag skall upp- eller överreklamera dem, vi kommer att 
taga det mycket lugnt i början och arbeta oss upp så småningom. De komma att träna här under 
förstklassig instruktör för att bli insatta i de amerikanska förhållandena.” All boxning nr 77 1929 
s. 1. 
629 Johansson I. 1959 s. 172.  
630 Han gjorde en jämförelse med Joe Louis och sade sig ha fått fyra gånger mer än denne för 
sin 12:e proffsmatch. Att det förflutit omkring 20 år mellan de båda eller att den rasism Louis 
blev utsatt för under sin karriär antagligen påverkade dennes gage nämns dock inte. Johansson 
I. 1959 s. 192–193. Enligt Ingo ska förhållandet inte alls ha gällt mellan honom och hans 
manager och promotor Edwin Ahlqvist. Ahlqvist skulle alltid ha betalat boxare bra, så bra att 
folk skrattat bakom hans rygg. För Ahlqvist handlade boxningen, enligt Johansson, om en dröm 
och ett intresse som han bara hade råkat bli rik på. Johansson I. 1959 s. 182–185. Se även 
Sugden 1996; Gorn 1986. 
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förutsättningarna, vilket visar på hur de kroppsarbetande gruppernas värde 
framförallt låg i deras förmåga att kroppsarbeta även inom sportens värld. 
Detta innefattade även olika underliggande föreställningar kring skötsamhet 
och oskötsamhet – det kroppsliga kapitalet behövde så att säga förvaltas på 
rätt sätt. Jag ska återkomma till detta, men först kommer jag att diskutera hur 
denna framgångssaga framställdes i litterär form, där genrens särdrag ofta 
drogs till sin spets. 

Framgångssagor i novellform 
Framgångstemat var arketypen som särskilt tydligt drev berättelsen i de skön-
litterära novellerna i tidningsmaterialet. Skildringen av boxare i både noveller 
och det journalistiska materialet hämtade till synes inspiration från varandra. 
Hjältekaraktären som kom från fattiga bakgrundsförhållanden var vanligt 
förekommande under hela undersökningsperioden. Novellerna kretsade även 
kring motivet om den unge svenske mannen som gav sig ut på äventyr. Ofta 
skedde färden till sjöss med kurs mot USA, där boxarhjälten lyckades ta 
världsmästartiteln efter en hård match och väg mot toppen. Understundom 
återvände boxaren även hem till Sverige som segrare.631 På så sätt skilde sig 
tidskrifternas novellföljetonger från de många gånger pessimistiska och nega-
tiva skildringar av boxningssportens konsekvenser som litteraturvetaren 
Birger Hedén frilagt i sin studie av boxningssporten som tema inom svenska 
boxningsnoveller.632 

I det brittiska imperiet hade boxningsnoveller använts för att manifestera 
den brittiska maskulinitetens överhöghet. Att endast män ur arbetarklassen – 
som dessutom inte sällan var icke-vita – nådde boxningstoppen innebar i 
själva verket, menar Patrick F. McDevitt, ett problem för den brittiska manliga 
självbilden, vilken också innefattade skicklighet i boxning. Boxning hade 
exempelvis ingått i det brittiska imperiets officersutbildning. Men hur kunde 
då detta manlighetsideal leva vidare inom över- och medelklassen, om det bara 
var arbetare och/eller icke-vita som nådde boxartoppen? McDevitt förklarar 
det med att unga män och pojkar ur medel- och överklassen läste och påverk-
ades av boxningsnoveller, där hjälten i princip alltid kom från den sociala 
eliten och gav svarta och arbetare på näsan.633 Dessa fiktiva skildringar hade 
klara likheter med hur boxares karriärer generellt kom att beskrivas i pressen. 
De var traditionellt uppbyggda som ett slags hjälteepos. Vanligen gav sig 

                                                        
631 Se t.ex. ”Geo Mc Allans äventyr i Amerika – En svensk som blev världsmästare i boxning” 
i Svensk boxning under 1921 och 1922; ”Swedish Dawkins” i Svensk boxning 1923; ”Virvel-
Bo!” i All boxning 1923; ”Boxmatch” i All boxning nr 19 1926 s. 21; ”Svensken Bill Andersons 
äventyr i Amerika” i All boxning under 1926; ”Mästare eller slav” i All boxning under 1929. 
632 Hedén 2005. 
633 McDevitt 2004 s. 62–63. 
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huvudkaraktären först av från den trygga hemmiljön ut på ett äventyr. Sedan 
följde en rad motgångar och prövningar innan han vann framgång och segrar 
för att sedan återvända hem som en förändrad och många gånger bättre 
människa.634 

I boxningstidningarnas noveller kopplades dock, till skillnad från de britt-
iska noveller som McDevitt analyserat, huvudkaraktären vanligen till ett ofta 
hårt kroppsarbete, och med det de teman som tidigare påvisats här: kropps-
arbete som träning och god jordmån inför en kommande karriär. Novellerna 
kunde än mer tydligt underblåsa ett slags identifikation med de tilltänka läsar-
nas eventuellt egna bakgrunder. 

Ett exempel på hjälteepos var den redan skildrade ”Knockout-Kungen”, där 
hjälten Helge Ahl är en ung boxare från ett norrländskt sågverkssamhälle. Den 
var typisk för novellerna genom dess mer melodramatiska sätt att skildra 
framgångssagan, jämfört med självbiografier, intervjuer och bakgrunds-
beskrivningar. Helges trygga men arbetsamma hemmiljö beskrevs inlednings-
vis, sedan om hur han begav sig ut på en resa som sjöman mot USA. En rad 
strapatser, som testade boxarens förmåga följde sedan. Exempelvis räddade 
Helge drunknande besättningsmedlemmar i en storm, och hamnade i ett kana-
densiskt skogshuggarläger, där han visade att svenska män både var arbet-
samma och plikttrogna liksom duktiga på att boxas, vilket de bevisade mot de 
kanadensiska skogshuggarna. Därefter lyckades han stiga till toppen i proffs-
boxningens rankinglistor, och till sist återvände Helge hem till Sverige och 
den trygga hembygden, modern och ungdomsförälskelsen.635 

I de flesta noveller integrerades även dessa hjälteepos med en ”rags to 
riches”-arketyp. ”Guld i nävarna” handlade mycket riktigt om hur den fattiga 
skogsarbetaren och småbrukarsonen Göran Holtz lyckades boxa ihop guld 
med sina nävar. När framgångarna i ringen började komma beslutade han sig 
för att skriva på ett proffskontrakt. Förklaringen var den dåliga lönen i skogen. 
Trots slit och släp sedan 15 års ålder hade det aldrig gått mer än nätt och jämnt 
ihop. Förtvivlat hade han betraktat sina händer, märkta av det hårda arbetet, 
och ändå hade det aldrig blivit någon ny ladugård eller nytt tak till stugan. I 
boxningen hade han äntligen hittat ett arbete för händerna och på så sätt hoppa-
des han skapa en trygghet för familjen. Han reflekterade över att även om han 
skulle misslyckas i ringen skulle han ändå tjäna mer på ett år än vad han på ett 
helt liv skulle kunna göra i skogen. Novellen avslutades med att allt hade gått 
väl; Holtz stuga hade fått nytt tak och ladugården var äntligen en solid bygg-
nad. De som bodde i stugan slapp frysa om vintrarna. De hade ytterligare en 
ko och till och med en häst i stallet. Övriga ortsbor kallade emellertid småsint 
huset för ”Boxarvillan” och uttryckte ogint att Holtz väl snart skulle bygga en 
herrgård också, men ”vad än belackarna” sade, ”så kan de inte komma ifrån 

                                                        
634 Segal 1987; Campbell 2008. 
635 Rekord-magasinet: följetong under 1943. 
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en sak: Att det [huset] är skapat av två kraftiga, stålhårda händer…” konsta-
terade novellförfattaren.636 Det var alltså återigen kroppen och den fysiska 
förmågan som hade möjliggjort det nya taket, värmen och hästen i stallet – 
små ting som läsaren skulle kunna känna vara möjliga att själv åstadkomma 
genom eget hårt arbete. 

Noveller såsom de om Helge Ahl och Göran Holtz handlade om att 
tillhandahålla läsaren med drömmar om framgång. Genom idrotten, inte bara 
boxningen, konstruerades en bild av att idrotten kunde erbjuda stjärnstatus och 
såväl ekonomisk som moralisk framgång. De pengar som en boxare hade 
lyckats boxa till sig skulle läggas på familjen och inte på vräkiga utsvävningar 
eller lyx. Ändå framstod pengarna i novellerna som en viktig drivkraft till att 
bli professionell eller tävla om världsmästartiteln. I följetongen ”I kamp med 
sig själv” (1925/1926) förekom som så ofta annars inslag som äventyret att ge 
sig ut i världen, rivalitet och skumraskaffärer, pengar, kärlek och att gå stora 
matcher. En skogsarbetande hälsingeyngling boxas där för pengar på klubbar 
inför ”fina” människor, och det betonades att han om han vann en viss match 
skulle tjäna 25 000 dollar – en förmögenhet efter svenska förhållanden som 
skulle göra honom ekonomiskt oberoende. Berättelser som denna visar hur 
boxningstidningarna saluförde drömmar om framgång, vilket samtidigt 
byggde på identifikation med hjälten från fattiga förhållanden.637 

Även om boxningen vanligen beskrevs i novellerna som en möjlig karriär-
väg för de kroppsarbetande grupperna, fanns undantag. Ibland kunde närmast 
det omvända beskrivas, där boxningen var en tillflyktsmiljö för personer från 
övre medelklassen som inte kände sig hemma i sin bakgrund, där läggningen 
låg åt det idrottsliga och fysiska hållet snarare än det bokliga, som förväntades. 
Så var exempelvis fallet i novellföljetongen ”Geo Mc Allans äventyr i 
Amerika – En svensk som blev världsmästare i boxning” i Svensk boxning 
1921–1922. Den handlade om den småländske boxaren George Allan 
Gustafsson, vars far var en rik byggmästare. Gustafsson tyckte inte om att 
studera, och var något av en besvikelse för fadern då han istället uppskattade 
idrott och gymnastik. Efter att dragits in i handgripligheter med en lärare 
rörande en flicka, tvingades Allan fly landet till New York. Där började han 
boxas och slog sig fram mot toppen.638 I novellen betonades att Allan, trots att 

                                                        
636 Rekord-magasinet nr 37 1953 s. 18.  
637 ”I kamp med sig själv” i All boxning under 1925 och 1926, se särskilt nr 1 1926 s. 22–23. 
Jfr All boxning Påsknummer 1926 s. 28–30, ett undantag där boxarhjälten kom från en något 
bättre bakgrund; han hade tidigare arbetat på kontor men inte kunnat underkasta sig och böja 
sig för chefer, vilket knyter an till narrativet om boxaren om ensam stark individ som vägrar 
underordna sig auktoriteter.  
638 Svensk boxning nr 3 1921 s. 14–16. Se även hur en smedgesäll beskrevs i samma novell vid 
en skildring av ”utmaningsmatcher” där publiken kan gå upp och utmana en boxare om 20 
dollar i vinst. Mot boxaren Jimmy Smith reser sig ”en ung axelbred smedgesäll”. Han är ny på 
boxning ”men var i besittning av en enastående fysisk motståndskraft och blev inte utslagen 
förrän i mitten av fjärde ronden, dock efter att dessförinnan ha ’kysst golvplankorna’ inte 
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han var son till en rik byggmästare, inte riktigt hörde hemma i sin uppväxt-
miljö eftersom hans läggning låg åt det idrottsliga och fysiska hållet, inte åt 
det bokliga. Det tecknades alltså en motsättning mellan utbildning och fysiska 
sysslor. Detta handlade alltså om välbeställda unga män som inte bara ägnade 
sig åt boxningen som förströelse – sådant angreps vanligtvis som något för-
kastligt.639 Det fanns även i detta fall en framgångstematik, men inte alls lika 
framhävt eftersom vägen uppåt till lycka inte varit lika lång. 

Det ska betonas att de här omtalade framgångssagorna ofta hade ett moral-
iskt anslag. Det var inte alltid matchvinsten i sig som var det viktiga eller den 
verkliga moraliska vinsten. Den prövning som huvudkaraktären utsattes för 
under sin resa handlade ibland främst om att finna den rätta vägen i livet, och 
då var pengarna inte huvudsaken. Vanligen anspelade novellerna dock på både 
en strävan efter att tjäna pengar och att utvinna ett högre moraliskt värde – att 
bli en god samhällsmedborgare som kunde ta hand om sin familj och/eller 
kvinna. Miljön runt boxningen kunde ibland framställas som mindre nogräk-
nad och halvt kriminell, och då kunde boxaren som avslöjat detta spel fram-
ställas som den verkliga segraren, även om det inte innebar en slutgiltig 
matchvinst.640 

Under 1950-talet kom emellertid det ekonomiska temat att betonas mindre 
i novellerna, liksom klasstemat som sådant. Det handlade dock fortfarande 
ofta om en underdog som skulle försvara sin titel eller göra comeback, men 
underdogen behövde inte längre utmålas som en person med fattig bak-
grund.641 Ekonomiskt oberoende var dock fortsatt det vanligaste målet och det 
var kroppens fysiska beskaffenhet och styrka – det kroppsliga kapitalet – som 
skulle möjliggöra detta, både i det fiktiva materialet och de mer journalistiskt 
inriktade artiklarna. Hur detta skulle kunna ske kommer jag att visa härnäst. 

                                                        
mindre än tre gånger”. Smeden beskrevs som att han hade en stor och stark kropp, således hade 
han en naturlig fallenhet för sporten, och dessutom var han modig precis som arbetarmän 
vanligen var i novellskildringar. I slutändan segrade dock tekniken över det naturliga (s. 15). 
En novell med liknande ursprung hos hjälten var ”Knockout” i tre delar som handlade om 
boxaren Sandy Donlin som kom från en fin familj; All boxning nr 51 1926 s. 8. 
639 De kunde beskrivas som ”societetsdandys” som ville träningsboxas som rekreation på en 
särskild avdelning på Stillmans gym i New York, där hjälten tvingades arbeta som ”strykpojke”. 
Svensk boxning nr 3 1921 s. 14.  
640 Se även Hedén 2005. Endast en handfull noveller slutade med någon form av negativ utgång 
för boxningshjälten i mitt material, såsom ”Mästare eller slav”, All boxning nr 18–45 1929, 
vilket skiljer sig från utgången i flera av de svenska romaner Hedén studerat. 
641 ”Blixten slår ner”, Rekord nr 10 1960 s. 8–9, 31 och 33; ”Knocka clownen!” Rekord nr 6 
och nr 7 1960; ”Säg det med vänstern”, nr 1 1960 s. 22–24 och 32–33; ”Sista matchen”, Rekord 
nr 15 1960 s. 22–25; ”Se upp för högern!” Rekord nr 19 1960 s. 23–25 och 34. 
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Att värdera och vårda sin kropp: nyckeln till framgång 
Den idrottsliga framgången centrerades kring kroppen och de prestationer som 
denna kunde utföra. Kroppens storlek framställdes som en tillgång som kunde 
leda till ekonomiskt oberoende.642 Men för att nå målet måste kroppen under-
kastas en hård träningsregim (vilket inte behövde stå i motsättning till idealet 
om ”naturlig” kraftutveckling genom kroppsarbete) under resan mot målet: 
världsmästerskapet. Detta tema förekom både i noveller och i tidningarnas 
ofta ingående artiklar om träningsförberedelser inför crescendot – den före-
stående matchen eller tävlingen.643 Särskilt framträdande var detta mot slutet 
av undersökningsperioden, när idealet om rationell träning växte sig starkare 
på bekostnad av det äldre föreställningen om styrkeutveckling på mer 
”naturliga” vägar, knuten till kroppsarbete. 

Att idrottare kontinuerligt värderar sina egna såväl som motståndarnas 
kroppar är ett självklart inslag i idrotter där fysisk prestation står i centrum. I 
exempelvis Ingemar Johanssons träningsförberedelser ingick ett ständigt 
reflekterande över formen och känslan av kroppen, vilket tidningarna också 
rapporterade om.644 Fotografier i tidskrifterna då Johansson sparrade, exemp-
elvis mot Lennart Risberg, förstärkte bilden av den fysiska kroppens betydelse 
i förberedelserna.645 Inför första mötet med Floyd Patterson reflekterade 
Johansson mycket över sin egen och Pattersons snabbhet, liksom sin egen 
höger. Träningen beskrevs ingående, och hur det var enkelt att slita när målet 
stod för dörren; ”då är det roligt att träna så att svetten rinner i floder för sam-
tidigt känner jag hur formen kommer”, förklarade Johansson.646 

Fotografier av kroppar som tränade eller situationsfotografier av matcher 
bidrog också till erinringen om fysisk framgång. I boxningssporten kunde 
sådana tillfällen bli starkt symbolladdade, särskilt genom knockouten där 
vinnaren fortfarande stod upprätt och förloraren oförmögen att resa sig. Medi-
er, och därmed tidskriftsväsendet, fungerar som en nyckelkomponent i att 
skapa tillfällen som blivit till mytologiska händelser inom sportsammanhang. 

                                                        
642 Se hur Jess Willards ringkarriär beskrivs i Rekords Samlaralbum 1959. Den stora kroppen 
var här en tillgång som gjorde honom till hjälte, först på rodeon, senare i ringen. Kroppen och 
hans kroppsliga kapital skänkte honom även ekonomiskt kapital, som han lyckas förvalta 
genom oljespekulationer. Rekord nr 18 1959 Samlaralbum.  
643 Vad gäller noveller se exempelvis “Den stora sensationen”, Rekord-magasinet nr 25 1953 s. 
32; ”I denna hörna: Dynamit!” Rekord nr 42 1956 s. 23. Att toppa formen var avgörande och 
så här beskrivs Joe Louis träningsregim i Rekord-magasinet: ”Joe mötte dagligen mannar, som 
ville se vad han gick för och han slog dem alla. Han tränade tidigt om morgnarna och sprang 
miltals på fält och vägar. Han slog på sandsäck, hoppade rep och skuggboxades. Styrkan, 
snabbheten och avståndsbedömningen kom tillbaka.” Rekord-magasinet nr 25 1953 s. 32. 
644 Intervju med Ingemar Johansson i Rekord nr 22 1960 s. 27. Se även Rekord nr 24 1960 s. 
13.  
645 Rekord nr 22 1960 s. 27–28; nr 24 1960 s. 11; nr 26 1960 s. 9–11 och 16–17. 
646 Rekord nr 5 1959 s. 10–11 (citat s. 11).  
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De tecken som uttrycks i bilder tenderar ofta att höra till de mest symbol-
laddade. Medier handlar som sagt delvis om att iscensätta och dramatisera 
kommunikativa händelser. Dramatiseringen är en del i konstruerandet av den 
berättelse som journalisten vill förmedla och syftar till att skapa scener och 
karaktärer.647 Idrottskulturen som helhet har alltid sammanfört olika delar av 
samhället och är en viktig komponent i den samtida populärkulturen. Genom 
mediala dramaturgier skapas berättelser som är lättförståeliga och tilltalande, 
och de handlar ofta om vinst och förlust.648 

Den egna kroppen bedömdes och kontrollerades alltså kontinuerligt. 
Johansson förklarade att träningen var hård, vilket kunde slita på krafterna, 
men ”om man bara känner sin kropp så pass att man vilar från träningen en 
eller två dagar, när överträningssymtomerna kommer smygande, så är det 
ingen fara”. Träningen på morgonen började med ungefär en timmes löpning 
och på söndagen blev det en två–tre timmar av detsamma: 

Emellanåt sätter jag iväg i långa spurter, speciellt roligt tycker jag det är när jag 
får tag i någon uppförsbacke som är hög och brant och ligger där som han skulle 
vilja hindra mej. Då blir det fart i benen ska jag säja. Jag tror att uppförslöpning 
är särskilt nyttigt om man vill ha riktig boxningskondition.649 

 
På kvällarna “forsade” han igenom många ronder och antalet berodde på hur 
mycket kroppen ”vill[e] ha”. Målet var att träna mer än de nordamerikanska 
toppboxarna. Sandsäcksträningen beskrevs dessutom relativt ingående.650 Re-
flektionerna över den egna kroppen kunde även handla om negativa ting, som 
motgångar eller känslan då kroppen och det mentala inte kommit överens. 
Johansson beskrev förlusten mot Patterson vid deras andra möte med att 
kroppen helt enkelt inte svarat, men att det inte riktigt gick att förklara var-
för.651 

Den ideala kroppen bands alltså samman med framgång, såväl resultat-
mässig som ekonomisk sådan. Det kapital en kraftidrottare besatt i sin kropp 
hade också en betydelse och värde utanför ringen, då kändisskap och ekonom-
iskt kapital kunde bli följden av en framgångsrik idrottsprestation. Men för att 
det skulle vara möjligt att nå framgång behövde kroppen underkastas en hård 
träningsregim och helst haft ett tidigare hårt kroppsarbete. Men den behövde 
också skötas om och det kroppsliga kapitalet förvaltas på rätt sätt. Det gällde 
att behålla sin position, att inte slarva bort den, som vi nu ska se. 

                                                        
647 Ekström 2006 s. 47.  
648 Se exempelvis Woodward 2009. 
649 Rekord nr 5 1959 s. 11.  
650 Rekord nr 5 1959 s. 12. Se även Rekord nr 11 1959 s. 12; nr 19 1959 s. 10–13 och 18, för 
fler exempel om Johanssons träning och hans beskrivning av sin kropp i tidningsintervjuer. Se 
Hellström 2014 för en redogörelse över hur Johanssons träningsregim kom att kritiseras i USA. 
651 Se Ingos förklaring till förlusten mot Patterson vid deras första returmöte 1960, att han inte 
kan begripa vad som tog åt honom. Rekord nr 26 1960 s. 8.  
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Framgångssagans antites: fysiskt och ekonomiskt förfall 
Det redskap idrottarna byggde sin framgång på var till syvende och sist 
kroppen och den fysiska förmåga de besatt. När kraftsportaren slutade med 
sin professionella karriär gällde det också att klokt förvalta sina inbringade 
pengar. Den fysiska och ekonomiska framgångssagan följdes emellertid ofta 
av en fysisk och ekonomisk stagnation eller nedgång. När inte kroppen längre 
inbringade kapital, framställdes det även som vanligt att idrottaren saknade 
förmåga att ta hand om sina pengar. Skildringar med detta budskap förekom 
under hela undersökningsperioden. Det kroppen hade boxats in i form av 
ekonomiskt kapital kunde lätt förloras genom dåliga affärer, vilket Dempsey 
beskrevs som medveten om. Han berättade bland annat om en boxare han 
kände som sparat 40 000 dollar, men sedan placerat dem i aktier på Wall 
Street, varigenom han förlorade varje cent. Nu var boxaren glad om någon 
ville bjuda honom på ett mål mat. Många ville komma åt boxarens pengar, 
enligt Dempsey, och därför måste de förvaltas väl.652 

Ett annat exempel var welterviktaren Honey Mellodys öden efter att han 
tagit världsmästartiteln från Joe Walcott 1906, som skildrades i en artikel 
1923. Efter att han på managerns inrådan slutat och satsat sina pengar i en 
affär, uppstod ekonomiska problem vilket tvingade tillbaka Mellody till 
ringen. Där följde dock nederlag och med detta en utsliten, vanställd och 
skadad kropp, och förlust av pengar.653 Joe Louis skildrades på ett liknande 
sätt. Han hade svårt att hålla i sina pengar och skatteskulder, och när kroppen 
inte längre klarade av den hårda träningen för att ligga på topp, tvangs han 
börja boxa uppvisningsmatcher och försökte sig till och med på wrestling.654 
Endast fåtalet boxare förklarades klara av att hålla i sina pengar, vanligen var 
dess sådana som hänförts till kategorin finare och ”vetenskapliga” boxare, 
såsom Gene Tunney och Gentleman Jim Corbett, medan det exempelvis hade 
gått betydligt mer illa för ”whiskypimplare” som John L. Sullivan. ”De flesta 
stora ringchampions” sades även ha ”blivit miljonärer – men dött utfattiga!” 
och bland ”framstående fighters som regel är ytterst skrala affärsmän” 
nämndes Bob Fitzsimmons, Jim Jeffries, Tom Sharkey, Jack Johnson, Sam 
Langford, Lois Firpo och Primo Carnera.655 
                                                        
652 Se exempelvis All boxning nr 34 1926 s. 7; nr 43 1926 s. 1. Se även berättelserna om Young 
Griffos och Bob Fitzsimmons karriärer i All boxning nr 61 1929 s. 2 respektive Rekord-
magasinet nr 22 1947 s. 15–17 och 37. Se även om Joe Louis karriär i Samlaralbum Rekord nr 
28 1959. Mellanviktaren Gene Fullmer valde att behålla sitt jobb som svetsare för att enligt 
egen utsago säkra sin och sin familjs ekonomiska framtid då de flesta boxare enligt Fullmer 
snart skildes från sina pengar. Boxningsförmågan kopplade han till ett enkelt liv i ”asketism”, 
hans recept för succé var ”arbete, arbete, arbete”, Rekord nr 34 1959 s. 11. 
653 Svensk boxning nr 9 1923 s. 10–11. Artikeln var signerad George B. Underwood och var 
antagligen en översättning efter en amerikansk förlaga.  
654 Rekord nr 28 1959 Samlaralbum.  
655 Rekord-magasinet nr 3 1947 s. 28–29. På samma sätt beskrevs boxare som Joe Gans, Terry 
McGovern, George Dixon, Joe Walcott och Kid Lavinge under 1920-talet. Några få undantag 
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Det ekonomiska bakslaget förklarades med dåliga affärsval liksom kontakt-
er med falska vänner och skumma boxningspampar som skulle ha lurat boxa-
ren på pengar.656 Ibland skildrades hur boxare hade behövt återvända till sina 
tidigare yrken efter den professionella boxningskarriären. Exempelvis arbeta-
de Harry Persson efter boxningskarriären som stensättare och dörrvakt, och 
Starke Arvid hade tvingats avveckla sitt kafé efter en tids sjukdom och stretade 
vid fyllda 70 som packhuskarl vid tullen.657 På så sätt var kraftidrottaren 
bunden vid sitt kroppsliga kapital, och det framstår som han efter karriären 
saknade de tidigare möjligheterna att omvandla detta till ekonomiskt kapital. 
Detta understryker Bourdieus tes om att kroppsligt kapital i regel har lägre 
bytesvärde än det sociala och/eller kulturella kapital som vanligen härbärgeras 
inom högre samhällsklasser. I slutändan var de flesta kraftsportarna bundna 
till sitt ursprung – den kroppsliga förmågan kunde endast lyfta några enstaka 
personer och inte rubba själva samhällsförhållandena. 

Moral, alkohol och (o)skötsamhet 
Förklaringarna till boxarnas bakslag kunde även vara av moralisk natur. Enligt 
idealen borde idrottaren följa vissa dygder vad gäller uteliv, sexualliv, kost 
och sömn. För en boxare kunde detta även innefatta inomsportsliga moraliska 
regler såsom att vara beredd att försvara sin titel mot den utmanare som ansågs 
mest lämpad.658 Under 1920-talet mötte den stora stjärnan och titelinnehavaren 
i tungvikt Jack Dempsey kritik för att han hängav sig åt lyx och bekvämlighet. 
Istället för att matcha roade han sig med lättare uppvisningsmatcher för att 
tjäna så mycket pengar som möjligt. Enligt Svensk boxning mötte Dempsey 
inte heller den rättmätige utmanaren Harry Wills, utan valde att åka till Monte 
Carlo för att spela och roa sig. Tidningen drog därför slutsatsen att Dempsey 
var rädd för Wills, och påpekade dessutom de orättvisor Wills mötte som svart 
boxare och det faktum att Dempsey inte mötte någon svart utmanare i enlighet 

                                                        
nämndes dock som Packey McFarland som ägde ett bageri, och även James J. Corbett, Tommy 
Ryan, Jack O’Brien och Benny Leonard hade pengar undanlagda, men där tog listan slut 
förklarades det i All boxning nr 64 1926 s. 6. Se även Rekord-magasinet nr 30 1945 s. 17 om 
Jeffries och hans ekonomiska problem och olyckor som även satt spår i hans utseende. 
656 Exemplet fanns i såväl noveller som artiklar: Rekord-magasinet nr 34 1950 s. 7; Rekord nr 
23 1956 s. 28; nr 26 1956 samlaralbum; nr 1 1960 s. 22; nr 49 1960 s. 26–28.  
657 Rekord-magasinet nr 6 1947 s. 37. Se även hur de framgångsrika atleterna Oscar Wahlund 
och August Johnson hade öppnat krog respektive kafé för det sparade kapitalet men ändå hade 
det slutat med att de båda dött i armod: Rekord-magasinet nr 2 1947 s. 28. Se även Svensk 
boxning nr 7 1921 s. 5–6; Rekord-magasinet nr 3 1947 s. 31. I intervjuer, som med Johnny 
Dundee, kunde boxare göra gällande att de förlorat det mesta av sin förmögenhet som kunde ha 
varit på 850 000 dollar. Rekord nr 17 1956 s. 26. 
658 Se även Wacquant 2004 s. 148–149 för en beskrivning av hur sådana moraliska rättesnören 
tillämpas bland mer samtida boxare då de vill ta tillvara sitt kroppsliga kapital.  
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med den så kallade color line. ”Jack Dempsey är icke längre boxare”, löd 
artikelns ampra rubrik.659 

När Dempsey senare förlorat titeln mot Gene Tunney 1926 skylldes detta 
på livet i Hollywood.660 Dempseys feghet och omoraliska beteende kopplades 
även till ett bristande maskulint yttre. Enligt All boxning skulle Dempsey ha 
blivit alltför feminin sedan han började arbeta som filmskådespelare. Rubrik-
en löd ”Pudrade hjältar” och det förklarades att: 

Man kan beundra en man, som tillkämpat sig den stolta titeln “champion of the 
world” endast under förutsättning att han ärligt försvarar sin titel, som en man 
och mästare anstår. Champions, som smita för en utmaning, sakna en för ringen 
väsentlig egenskap: mod. Hjältar, som pudra sig för filmning i stället för att taga 
handskarna på, har man rätt med alla skäl att vägra sin beundran.661 

 
Artikeln var en kritik mot att Dempsey inte matchade, att han var feminin, 
bara ville ha pengar och berömmelse, och tog stora summor för att bara sitta 
och trycka ”tomtjobbares” nävar. Dempsey hade storhetsvansinne och ”hans 
snålhet är större än hans mod; hans förvärvsbegär är hetare än hans fighter-
humör”. Det hade blivit en slät charmör av en styv boxare, skrev tidningen.662 

Under början av karriären hade dock Dempsey framställts i enlighet med 
den amerikanska frontier-myten som en frihetlig och äventyrstörstande själ. 
Detta hade delvis varit ett reklamknep från managern Jack Kearns sida, som 
fungerat mycket väl: Dempseys stjärna steg och publiken lockades till match-
erna. När Dempsey istället försökte slå mynt av sitt kändisskap utanför ringen 
var kritikerna inte senfärdiga och satte tänderna i hans penningbegär. 
Dempsey beskrevs som en ”naturmänniska, en steppernas son, van att vistas i 
fria luften, att brynas av solen, att arbeta hårt och att i allo leva ett sunt liv”. 

                                                        
659 Svensk boxning nr 4 1923 s. 4; För liknande kritik mot Dempsey under 1920-talet se All 
boxning nr 9 1926 s. 11, liksom Svensk boxning nr 4 1921 s. 3, där också Jess Willard kritiseras 
på ett liknande sätt. Se Sammons 1988 för en diskussion om the color line. En delförklaring till 
tidningens starka ställningstagande mot rasismen Wills mötte under sin ringkarriär kan ha varit 
att mycket artikelstoff hämtades från The Ring Magazine och dess chefredaktör Nat Fleischers 
starka inflytande på medierapporteringen under tidsperioden. Fleischer hade under 1920-talet 
fört en kampanj, bland annat genom sin tidning, för att Harry Wills skulle få en chans att möta 
Dempsey om världsmästarkronan. Kampen fördes i opposition mot storpromotorn Tex 
Richards och Madison Square Garden. Senare under 1930-talet skulle Fleischer ha gjort mycket 
för att lyfta fram Joe Louis och peka på den diskriminering som mötte svarta boxare; Erenberg 
2006 s. 64–65. 
660 All boxning nr 49 1926 s. 1. Se även All boxning nr 46 1926 s. 3 för ett matchreferat.  
661 All boxning Påsknummer 1926 s. 5. 
662 All boxning Påsknummer 1926 s. 5. Observera hur vägran att matcha kopplades till omanlig-
het och avsaknad av mod. Dessutom pekades även Mickey Walker och Benny Leonard ut som 
omanliga i artikeln. Tomtjobbare var ett negativt uttryck för personer som sysslade med mer 
eller mindre ohederlig fastighetsspekulation. 
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Storstadsluft, nattvak och nöjen var dock skadliga för Dempseys boxnings-
förmåga, poängterade Svensk boxning 1921.663 

 

 
Före-och-efter-bild på hur Jack Dempseys utseende feminiserats då han börjat 
skådespela istället för att boxas. Källa: Svensk boxning nr 4 1923 s. 4. 

 
Slutsatsen var att Dempseys framgångar hade stigit honom åt huvudet och 
hans anspråk på ekonomisk vinning var tvivelaktiga. På samma sätt beskrevs 
flugviktsboxaren Jimmy Wilde; hans gunst bland publiken hade gjort honom 
arrogant. Det yttrade sig exempelvis i att han nonchalant avvisade matchbud 
på 8 000 pund och istället krävde 10 000.664 I Rekords illustrerade samlaralbum 
gjorde tidningen även sig rolig över Bob Fitzsimmons kropp och bakgrund där 
det förklaras att den före detta smeden försökte bli en lika ”fin karl som Jim 
Corbett” och hur han ”försökte” imponera genom att bära hög hatt och rock 
med sidenslag. Vidare klargjordes hur Fitzsimmons vid sina uppvisnings-
matcher bar heltrikåer med vadderade vadben, ”för att inte folk skulle skratta 
åt hans spindelsmala ben”.665 Ibland betonades att det var problematiskt för en 
boxares karriär om han hade förnäma vänner med ett utsvävande liv, särskilt 
då dessas bakgrund kontrasterade mot boxarens arbetarursprung.666 

Ett utsvävande liv ansågs allvarligt hota den skötsamhet som normalt be-
traktades som en förutsättning för en framgångsrik idrottskarriär. Konsumtion 

                                                        
663 Svensk boxning nr 4 1921 s. 3. Dempsey som vilda västern-hjälte appellerade även till en 
svensk publik; se Jack Langfords biografi Jack Dempsey: Från gruvarbetare till boxare-
champion (Langford 1921), där titeln och boken, i likhet med de tidigare uppmärksammade 
framgångssagorna, kopplade samman Dempseys fysiska framgång med gruvarbete. För en 
diskussion om hur Dempseys bakgrund medvetet användes som ett reklamknep, se Boddy s. 
210. Om bilden av Dempsey som råbarkad och aggressiv slugger, se Gorn 1985.  
664 All boxning nr 49 1926 s. 8. Se även skildringen av den ”björnstarke kolgruvearbetaren” Joe 
Baksis manager som skulle ha drabbats av storhetsvansinne, köpt hög hatt, börjat frottera sig 
med lorder och ”den fina världen i London”, efter att Baksi slagit ut två av Englands bästa 
fighters. Rekord-magasinet nr 47 1947 s. 7. 
665 Rekord nr 10 1959 Samlaralbum.  
666 All boxning nr 1 1929 s. 7. 
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av bekvämlighetsartiklar och lyxprodukter såsom snabba bilar sågs också som 
ytterst skadlig.667 Särskilt alkohol och uteliv framställdes som vådliga förete-
elser, som ställdes mot idrottarens behov av en skötsam livsföring och 
förvaltande av kroppen på bästa sätt.668 Redan under 1920-talet kritiserades 
svenska boxare för att de inte skötte om kroppen och träningen tillräckligt väl, 
och dessutom rökte de och söp.669 Tungviktsboxaren Johnny Widds usla form 
kopplades till festande och dåligt nöjesliv, hans ”bohuslänska dragspelsorgier 
hade inte förbättrat den mycket omskrivna dåliga formen” och han ”såg fort-
farande ut som en bättre grosshandlare både bakifrån och framifrån”.670 Och 
på 1950-talet klagade Edwin Ahlqvist över amatörboxningens låga nivå, som 
han förklarade med att ungdomarna saknade träningsflit och viljan att offra 
lite av sin egen bekvämlighet – någon ny Ingemar Johansson fanns därför inte 
vid horisonten.671 Även tungviktsboxaren och världsmästaren Max Baer skild-
rades ofta på liknande sätt; inför förlustmatchen mot Braddock skulle han ha 
festat istället för att träna.672 Hans dåliga vanor skulle få legendarisk status; när 
andra boxare långt senare rörde sig ute i nattklubbslivet, jämfördes de ofta just 
med Baer.673 

                                                        
667 Rekord-magasinet nr 39 1953 s. 4; se även All boxning Påsknummer 1926 s. 24; Rekord nr 
2 1959 s. 26–27. Harry Grebs oskötsamhet och festande på Broadway ställdes exempelvis i 
kontrast mot Tiger Flowers skötsamhet och regelbundna levnadssätt med fru och barn. All 
boxning Påsknummer 1926 s. 24; se även All boxning nr 58 1926 s. 6. Berättelsen om Grebs 
festande skildrades både under 1920-talet och återberättades under 1950-talet som ett slags 
moraliskt rättesnöre. Se även hur Mike McTigues skötsamhet kontrasterades mot Battling Sikis 
festande och bråkiga upptåg: Rekord nr 10 1956 s. 27; All boxning Påsknummer 1926 s. 26. 
Synen på Siki som en bråkstake och suput har beskrivits som en rasistisk nidbild: Benson 2011. 
668 All boxning nr 1 1929 s. 4 och 7; Atletik nr 9 1937 s. 7. Se även Atletik nr 8 1939; nr 1 1955 
s. 8; Rekord-magasinet nr 3 1950 s. 7 (”Jack Dempseys råd till dem som vill behålla sin spänst 
och hälsa”); nr 6 1953 s. 14; nr 12 1953 s. 16. Kraftkarlen Siljansnäs-Anders sades både i Starke 
Arvids och Calle Svens självbiografier ha förstört sin goda fysik genom brännvinspimplande, 
se även Rekord-magasinet nr 2 1947 s. 28; Atletik nr 5 1937 s. 6. 
669 Svensk boxning nr 6 1921 s. 10.  
670 All boxning nr 87 1929 s. 6. Se även hur Giuseppe Spalla som förlorade matchen mot Ricardo 
Bertazzolo, kritiserades för att ”den träning som Giuseppe bedrivit för denna match var i 
sällskap med vinet, tobaken och flickorna på krogarna”. All boxning nr 9 1926 s. 10. Se även 
Rekord nr 22 1959 Samlaralbum; nr 49 1960 s. 28. 
671 Rekord nr 47 1959 s. 19. Undantag fanns dock: Rekord nr 20 1960 s. 12. Se även Rekord nr 
34 1960 Samlaralbum; All boxning nr 10 1923 s. 3; Rekord-magasinet nr 1 1956 s. 13. Den f.d. 
tungviktsboxaren Tommy Loughran rökte inte och smakade aldrig en droppe sprit men ändå 
beskrevs han som populär bland de ”salta gubbarna” vid bardisken: Rekord nr 23 1956 s. 27. 
Samma drag var även genomgående i novellerna, se t.ex. Rekord nr 42 1956 s. 23 
672 Rekord-magasinet nr 23 1947 s. 36. Enligt Jeffrey T. Sammons var berättelserna om Baers 
festande ofta ett led i en smutskastning med antisemitiska inslag, då Baers far var av judisk 
börd; Sammons 1988 s. 91–92. För fler exempel se Rekord-magasinet nr 50 1950 s. 16; nr 51 
1950 s. 20; Rekord nr 24 1959 Samlaralbum; nr 50 1959 s. 34; nr 20 1960 s. 12; nr 26 1960 s. 
35. Se även Kraftsport nr 4 1959 s. 16; nr 11 1959 s. 4.  
673 Rekord nr 17 1959 s. 12; nr 44 1960 s. 12.  
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Sexualiteten var också ett tema som här sattes under luppen. Inom box-
ningssporten, men även andra sporter som fotboll och ishockey, finns en 
seglivad myt om att mannens idrottsliga potens sitter i hans sexualitet och säd. 
Uppfattningen är att boxaren måste avhålla sig från sexuella kontakter innan 
en match för att potens och aggressivitet ska maximeras. Kvinnor uppfattades 
då som ett hot som eggar mannen och vanligen isolerade sig boxaren inför en 
match i ett träningscamp dit kvinnor inte hade tillträde. Ett brott mot denna 
avhållsamhetskodex är något som ofta lyfts fram, särskilt av tränare, för att 
förklara en boxares förlust.674 Denna form av avskildhet kan ses i rituella 
termer utöver den rent sexuella aspekten, där kvinnor framställs som ett tabu, 
framhåller sociologen John Sugden. Det handlar, menar han, om ett slags 
nästan rituell religiös uppdelning mellan kvinnors och mäns respektive terri-
torier.675 

I källmaterialet åskådliggjordes detta när Henry Eidmark förklarade Joe 
Louis förlust mot Schmeling 1936 med att Louis ”firat” alltför mycket med 
sin fru före matchen. Därefter skulle det ha varit en slö och ointresserad Louis 
utan stridshumör som gått upp i ringen och boxats som om matchen bara varit 
något nödvändigt ont.676 I övrigt brukade Louis framställas som ett mönster av 
skötsamhet, då han enligt pressen varken smakade starkt eller rökte tobak, 
samt avhöll sig från vita kvinnor.677 Louis avhållsamhet från nämnda laster 
ansågs förläna honom ett gott rykte bland allmänheten. Detta kan dock 
åtminstone delvis ha varit en medveten strategi. Som följd av den rasism som 
omgärdade honom under hans aktiva karriär kom han att anlägga ett modest 
och tillbakadraget uppträdande, vilket också Louis manager var mycket med-
vetna om. Till strategin hörde bland annat att Louis skulle leva ett lugnt liv 
och vara stadgad med en svart kvinna, för att han skulle kunna matchas fram. 
Managern var väl medveten om det karaktärsmord och sedermera fängelse-
straff som hade drabbat Jack Johnson under 1910-talet på grund av att denne 
haft förhållanden med vita kvinnor.678 Förmågan till kroppslig avhållsamhet 
liksom ett tillbakadraget uppträdande gjorde att Louis kunde få en match mot 
titelhållaren Braddock. Hans mörkare hud ansågs enligt samtiden medföra 
sämre moraliska egenskaper, men genom att sköta sin kropp och inte förhäva 
sig vid en eventuell vinst lyckades Louis överskrida the color line. Detta visar 

                                                        
674 Wacquant 1995a, särskilt s. 79; Wacquant 1998 s. 342–345; Wacquant 2004 s. 67, 147 och 
154; Woodward 2004 s. 7. 
675 Sugden 1996 s. 193. 
676 Rekord-magasinet nr 11 1947 s. 39. Se även Rekord-magasinet nr 1 1951 s. 16, samt en 
intervju med Rocky Marciano då denne tyckte det var tråkigt med den långa frånvaron från 
familjen under träningsperioderna: Rekord-magasinet nr 46 1953 s. 11. Redan under 1920-talet 
förklarades också förlust i ringen med att boxaren varit nygift, Svensk boxning nr 7 1921 s. 2. 
Se även Svensk boxning nr 10 1921 s. 5; All boxning nr 8 1929 s. 4; Rekord-magasinet nr 24 
1956 s. 26; Rekord nr 26 1960 s. 40; jfr All boxning nr 10 1929 s. 2. 
677 Rekord-magasinet nr 6 1951 s. 16. 
678 Erenberg 2006; Sammons 1988. 
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hur hans personliga egenskaper, som svart boxare, bands vid hans kropp i ännu 
högre utsträckning. 

Vad som skilde svarta boxare från vita var att fallet vanligen beskrevs som 
så mycket djupare och hårdare för svarta, ett fall som kom att förklaras med 
föreställningar kring moralisk och själslig karaktär som kom att avspeglas i 
kroppen och den fysiska formen. Sensmoralen var att fattiga och marginali-
serade individer och särskilt svarta boxare hade svårt att hantera sin framgång, 
och att dessa i förlängningen borde bli vid sin läst. I en artikel från år 1960 
betonade Edwin Ahlqvist att det var ett liv i sus och dus som slutligen knäckte 
framgångssagan för 1910-talets tungviktsvärldsmästare Jack Johnson. De 
problem och motgångar Johnson mötte under ringkarriären handlade inte 
enligt Ahlqvist om den rasism han utsattes för. Istället var det Johnsons 
oförmåga att hantera framgången och de ”stora” pengarna som hade varit det 
verkliga problemet. När Johnsons boxarframgång var ett faktum började han 
enligt Ahlqvist en livsföring som kom att knäcka honom. Således lades 
skulden för motståndet mot världsmästaren på världsmästaren själv.679 

Framgångssagan och dess ideal relaterades således till en form av maskulin 
skötsamhet. Tidigare forskning har uppmärksammat hur skötsamheten kom 
att ses som en förutsättning för arbetarklassen att stärkas socialt och politiskt: 
genom folkbildning, nykterhet, impulskontroll och ordnade former inom 
föreningsliv och diskussioner. Arbetarrörelsen kom också att se skötsamheten 
och bildningssträvandena som en förutsättning för välfärdssamhällets upp-
komst. Bilden av arbetarrörelsen och folkrörelserna som entydiga skötsam-
hetsivrare har dock ifrågasatts. Dragen av skötsamhet kontra bråkighet kan ha 
uppträtt hos samma grupper och individer.680 

I tidskriftsmaterialet och självbiografierna var dock inte skötsamheten 
kopplad till något bildningsprojekt. Många gånger var det snarare Eva 
Blombergs ”virile” och Stefan Nyzells ”bråkige” arbetare som framträdde i 
materialet.681 Skötsamheten kom dock ändå till uttryck i träningsregimen och 
i avhållsamheten från kvinnor och alkohol. Detta visar att skötsamhet och 
egensinne kan användas som analytiska kategorier, medan de inte var entydigt 
                                                        
679 Rekord nr 46 1960 s. 12 (episoden då Johnson dömdes för ”vit slavhandel” för att ha rest 
med sin vita flickvän över en delstatsgräns, återgavs helt utan att den rasistiska kontexten 
angavs; han konstaterade endast att detta stred mot ”amerikansk moralkodex”). Se även hur 
boxarna Taylor och Al Brown 1929 inte ansågs kunna hålla i sina pengar eller sköta sin 
framgång på något bra sätt, och jämfördes med Battling Siki, Jack Johnson, Sam McVey m.fl.: 
”Det är sorgligt men man måste konstatera den svarta rasens boxningsrepresentanter när de 
hava nått en viss ryktbarhet inte kunna hålla tillbaka sin åtrå efter att neddraga och förgöra 
boxningssportens rykte” konstaterade All boxning, nr 35 1929 s. 2. Detta visar på hur samma 
syn på svarta boxare var verksam såväl under 1920-talet som runt 1960. Enligt Edwin Ahlqvists 
bror Bo Ahlqvist skulle Johnson även vara hatad med ”fog”, eftersom han inte förde ett 
klanderfritt liv. Rekord nr 50 1959 s. 30–31. 
680 Ambjörnsson 1988; Skarin Frykman 1991; se även Horgby 1993, som diskuterar vad han 
benämner som egensinnet hos arbetarklassen. Se även Blomberg 1995; Edquist 2001. 
681 Blomberg 1995; Nyzell 2007. 
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framträdande i det faktiska empiriska materialet. Kraftidrottens skötsamhet 
var kopplad till nykterhet, men istället för boklig bildning var det kroppen som 
skulle bildas och utvecklas. 

Detta rörde sig heller sällan om ett kollektivt projekt, även om värdet av 
folkhälsa ibland förekom i materialet – särskilt i den förbundsanknutna Atletik. 
Istället var det den enskilde som skulle höja sig över massan. Individen som 
lyckades slå belackare med häpnad och nå ekonomisk framgång höjdes till 
skyarna, särskilt fram till 1940-talet. Den enskildes framgång var det som 
skildrades och utgjorde det hägrande målet. Under 1950-talet började detta 
betonande av den enskildes framgång att förändras; det kopplades inte längre 
samman lika mycket med klassbakgrund, vilket kommer att diskuteras i nästa 
kapitel, utan med den ideala kroppen som sådan. Klass blev generellt mindre 
framträdande i tidskrifterna, istället fick klassöverskridande gemenskaps-
tankar en mer framträdande plats. Detta kan sammanbindas med de så kallade 
rekordåren och en allt bättre materiell standard, varför ett betonande av fattig-
dom syntes mindre viktig att lyfta fram då den i samhället förhärskande idén 
var att saker och ting hela tiden skulle förbättras. Samtidigt rådde en period av 
relativ avsaknad av konflikter på arbetsmarknaden och socialpolitiska reform-
er, vilket spädde på den rådande ideologin om en nationell gemenskap på väg 
mot något bättre. 

Vi ska också komma ihåg att ungdomskulturen och särskilt ungdomar från 
de folkliga klasserna drogs till och ansågs behöva skyddas ifrån amerikansk 
kultur och kulturyttringar. Från 1920-talet hade ungdomskulturen kommit att 
alltmer inspireras av USA.682 I mitt material framträder bilden av USA som 
fritt och exotiskt, vilket eggade fantasin. Betonandet av den enskildes ekono-
miska framgång i ett kapitalistiskt samhälle och individualismen var delvis 
hämtat direkt från amerikanska förlagor, särskilt i boxningstidningarna. Box-
ningen var som bekant den sport där större ekonomiska möjligheter fanns. Det 
som skilde framgångssagan som den uttrycktes i kraftsportssammanhang från 
Kimmels beskrivning av det dominerande nordamerikanska idealet om the 
self-made man, var att den inom kraftidrotten hade uppnåtts genom den egna 
kroppen, inte genom smarta investeringar. Samtidigt var flit och uppoffringar 
delar av samma idealbild, men sätten varigenom de skulle åstadkommas olika. 

De individuella framgångssagorna kom samtidigt att anpassas efter 
svenska förhållanden, med exempel främst hämtade från mer individualistiska 
och kringresande arbetaryrken som anläggnings- och skogsarbetare, flottare 
och rallare. Den mer kollektivistiska industriarbetaren förekom sällan som 
idealbild. Nämnda yrken var lätta att förena med den amerikanska föreställ-
ningen om den ensamme och självständige äventyraren och frontiermannen 
som gjorde sin lycka i ringen, exempelvis representerad av Jack Dempsey. På 
så sätt kunde svenska arbetaryrken och en svensk föreställningsvärld förenas 
med en amerikansk individualism och kulturyttring, och en ideologi om den 
                                                        
682 Boëthius m.fl. 1998 s. 10 och 45–55; Alm 2002. 
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starke enskilde maskuline mannen implementerades därigenom. En under-
liggande narrativ struktur i framgångsberättelserna bar på budskapet att den 
som arbetade hårt och inte gav upp skulle lyckas. Således berodde framgång-
arna på den egna individens egenskaper, inte på förhållanden i samhället som 
helhet. 

Det var inte genom folkbildning utan genom kroppspraktikerna som sköt-
samheten implementerades och sågs som eftertraktad. Skötsamheten blev 
även här en strategi för att stiga socialt och förvärva kapital, i detta fall 
kroppsligt kapital. Kraftidrottarna hade i likhet med Paul Willis arbetar-
klasspojkar fostrats till lönearbete där de skulle använda sina kroppar. Att 
lyckas som idrottare stod inte i motsättning till detta.683 Kraftsporterna kan ur 
detta perspektiv ses som en förlängning av denna fostran. 

Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har jag studerat framgångssagorna – narrativ om kraftidrotten 
som en möjlig framgångsväg – som var mycket vanliga i såväl självbiografi-
erna som i tidningsmaterialet. Jag har framförallt sökt utröna hur dessa rela-
terades till kropp och klass, och vad de hade för ideologisk funktion. Särskilt 
starkt närvarande var detta narrativ inom boxningssporten, vilket bör förklaras 
dels med de starka nordamerikanska influenserna, dels att de reella möjlig-
heterna till framgång var större där – betydligt mer publicitet och pengar fanns 
i omlopp. 

Framgångssagan strukturerade i stora drag hur artiklarna utformades. Att 
framgång och hjältestatus var framträdande teman i texterna ska i sig inte ses 
som överraskande, då idrottens mål till stor del bygger på vinster, tävlingar 
och träningsförberedelser på vägen dit. De element som ingick i kraftsport-
ernas framgångssagor var dock inte generella för idrotten som helhet. I 
källmaterialet var kraftidrottarens och särskilt boxarens fattiga bakgrund 
accentuerad. Narrativet om framgång handlade om att hjälten skulle slå sig 
fram från fattiga förhållanden, tjäna pengar och göra sig ett namn. Pengar och 
publikens uppskattning var tecken på att kraftidrottaren lyckats. 

I en nordamerikansk kontext handlade det även om att marknadsföra den 
amerikanska drömmen. Där fanns dock en paradox: i delar av den tidnings-
press där dessa framgångssagor förmedlades, odlades samtidigt mer tradi-
tionella amatöristiska värderingar där idrotten fungerade som rekreation, utan 
specialisering och fortsatt kopplad till medelklassoffentligheten, och där det 
fanns en rädsla för den lockelse som sporten hade på massan.684 Samtidigt 
fanns det pengar att hämta i samma massors konsumtion. 1920-talet innebar 
ett stort genombrott för massreklam för livsstilar och värderingar som 
                                                        
683 Willis 1983. 
684 Dyreson 1998. 
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produkter, och sporten hade där en viktig roll att spela inom en alltmer 
konsumtionsinriktad ekonomi.685 

Underdogen som mytbild har haft en framträdande plats i västerländsk 
kultur, så också inom idrotten. Hjältar som reser sig mot alla odds fungerar 
som arketyper som läsare och publik identifierat sig med. Framgångssagan 
fungerade strukturerande i mitt källmaterial under hela tidsperioden från 
1920-talet till 1960-talet. Hela tiden byggdes karriärer kring det dramatiska i 
att göra sensation, att göra sig ett namn. Jag har visat hur olika teman verkat 
och hur olika narrativa strukturer format texterna, och då inte minst den urtyp 
för framgångshistorier som benämns ”rags to riches”-historier. Dessa är, som 
jag nämnt tidigare, att betrakta som en litterär arketyp med bestämda inslag 
och som bar med sig rådande samhällsnormer för att underlätta för läsaren att 
känna igen sig. Vad detta hade för ideologiska implikationer, återkommer jag 
till nedan. 

Både självbiografierna och tidningarna var skrivna för att nå ut till en stor 
publik, vilket stärkte inslagen av dramatisering, sensationalism och fokus på 
personer och stjärnor, och då fungerade narrativen om framgång utmärkt. I 
novellerna accentuerades den arketyp som framgångssagan utgjorde i särskilt 
hög grad. Skildringarna var ofta synnerligen stereotypa, exempelvis den om 
den norrländske sågverksarbetaren och tungviktsvärldsmästaren i boxning 
Helge Ahl. Flera boxarnoveller byggde på en berättarstruktur där boxarens 
fysiska och/eller karaktärsmässiga utveckling för att nå den absoluta toppen 
stod i centrum. 

I enlighet med framgångssagan framstod det kroppsliga kapitalet som ett 
värde som skulle inbringa ett ekonomiskt kapital. Idrotten kunde på så sätt 
betraktas som en förlängning av ett tidigare kroppsarbete, vilket exemplen om 
träning på arbetet och hur kroppsarbete sågs som en god träningsform var 
andra exempel på. Det var kroppen och de fysiska tillgångarna som möjlig-
gjorde framgången, vilket också medförde att kroppen och kroppens beskaff-
enhet måste underhållas och skötas om. I det självbiografiska materialet 
uttrycktes även en stolthet över de egna sportsliga och i viss mån ekonomiska 
framgångarna. Detta var särskilt accentuerat hos Calle Sven och Starke Arvid, 
medan exempelvis Ingemar Johansson var mer modest i sin skildring av sina 
framgångar. Detta kan delvis förklaras med att han ännu inte var världsmästare 
då självbiografin skrevs, men det kan även kopplas till den framväxande 
välfärdsstatens dominanta ideologi om ett relativt egalitärt Sverige, varigenom 
svenska idrottsstjärnor tenderade att framställas som ”vanliga killar”. Samtid-
igt var den enskildes framgångssaga ytterst närvarande i boxningsmaterialet 
även mot slutet av undersökningsperioden. Det gäller inte minst den av Edwin 
Ahlqvist ägda Rekord-magasinet, vilket delvis nyanserar bilden som förmed-
lats i tidigare forskning av att laganda och samarbetsförmåga rent allmänt 

                                                        
685 Marchand 1985; Boddy 2008 s. 276–279. Se även Löwenthal (1944) 1961.  
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skulle ha betonats snarare än individuell duglighet.686 Någon större förändring 
skedde alltså inte under undersökningsperioden vad beträffar idealet om 
individuell framgång, även om det parallellt också förekom ett mer kollektivt 
inriktat ideal. 

Idrotten framställdes som en möjlig karriärväg för mindre bemedlade. I 
Sverige har utbildningssystemet setts som en viktig institution för social 
utjämning. Bildningskulturen var stark och bildningsidealet skulle vara ett 
verktyg för arbetarklassens möjlighet att stärka sin kulturella, sociala och 
ekonomiska position. I min studie friläggs istället en alternativ väg till social 
mobilitet som kraftidrotten och särskilt boxningen ansågs kunna erbjuda. Det 
är påfallande att den individuella framgångssagan fortsatte att odlas även när 
välfärdssamhället började byggas på allvar, vilket tyder på att den ännu då 
hade en dragningskraft. 

Inte alla framgångssagor slutade lyckligt i källmaterialet. Det var relativt 
vanligt att framgången beskrevs som kortvarig och ofta återgavs hur boxare 
och kraftkarlar förlorat sina pengar eller rörelser som de investerat i. Många 
gånger berodde förlusten på nattklubbsliv, alkohol och dålig träning. Ett 
varningens finger höjdes mot de boxare som i för hög grad ansågs ha glömt 
sin bakgrund, skaffat sig rika vänner och köpt dyra bilar. Boxaren förväntades 
nå ekonomisk framgång som ett bevis på att han lyckats, men det var samtidigt 
något som var problematiskt då boxaren som plötsligt hade pengar ansågs leva 
för bekvämt. Bakgrunden i de kroppsarbetande grupperna ledde till att de 
ansågs förlora något av sin tidigare idrottsliga förmåga när de inte längre var 
fattiga och behövde hungra efter sportslig och ekonomisk framgång. Det 
kroppsliga kapitalet som inbringat pengarna måste skötas om, kroppen fick 
inte misskötas, och ett alltför bekvämt leverne och frekvent uteliv ansågs 
förstöra kroppen. Kort sagt inbegrep framgångsnarrativet en norm om att 
framgången måste vårdas för att inte gå förlorad. 

Berättelser som dessa var producerade inom ett kontextuellt sammanhang, 
men på samma gång erbjöd de vissa positioner för läsaren som subjekt. Medie-
texter är både speglingar av sociala verkligheter samtidigt som de konstruerar 
dessa. För att nå effekt måste de hämta stoff från läsarens vardag och erfaren-
heter för att vara av relevans för denne.687 De fåtaliga boxare som lyckades var 
vanligen från påver bakgrund, och framgångssagan tjänade till att möta detta 
faktum och erbjuda drömmar om en annan och bättre tillvaro. Idrotten – sär-
skilt den professionella – fungerade och fungerar många gånger som ett medel 
för att få det bättre. Framgångssagorna kring idrotten profiterade därigenom 
på drömmarna om materiell trygghet och en bättre framtid. Jag menar att det 
rörde sig om samma mekanismer som sociologen John Sugden argumenterar 
för beträffande boxningssporten under slutet av 1900-talet. Enligt honom 
lever och profiterar den professionella boxningen på de framgångsnarrativ 
                                                        
686 Jfr Schoug 1997. 
687 Thompson J. 1984; se även Eagleton 1991 s. 14–15. 
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som ständigt återberättats i såväl massmedia som film och självbiografier, och 
som var av samma art som de jag har analyserat i svensk press, självbiografier 
och noveller. Sugden tolkar framgångssagan som en del i en hegemonisk 
ideologi som fungerar som ett sätt att förse sporten med en strid ström av vill-
iga kombattanter, som hoppas uppnå den rikedom och det kändisskap som 
endast är förunnat några få inom boxningssporten.688 Sugden menar att fram-
gångshistorierna leder till att många unga och mindre bemedlade män ställer 
upp på dåliga villkor.689 I mitt källmaterial framkom också detta tema om att 
många utnyttjades och inte alls lyckades ekonomiskt, men det kom ändå i 
skugga av framgångsnarrativet. 

Vid sidan av funktionen att rekrytera unga män ur kroppsarbetande grupper 
till boxningsindustrin, hade framgångssagorna vidare ideologiska implika-
tioner. Kontinuiteten i framgångssagan som tema under min undersöknings-
period är talande och bör förklaras med att det aktualiserade ett övergripande 
individualistiskt ideal som kan förenas med såväl en inom kroppsarbetande 
grupper vanlig önskan om att lyckas slå sig fram ur underläge, som med ett 
allmänt liberal-kapitalistiskt ideal om att enskildas insatser är grunden för 
samhällsordningen. I berättelserna framstår allt som oftast den enskildes fram-
gång som något eftersträvansvärt – en dominerande och föredragen läsning 
för att återknyta till Hall. Det är inte den samhälleliga utvecklingen som 
betonas utan individens. Medietexten framstår här som en ideologisk struktur 
som erbjuder läsaren olika subjektspositioner, inte minst en dröm om att bli 
framgångsrik, känd, göra sig ett namn och bli ekonomiskt framgångsrik.690 
Möjligheten att stiga socialt och ekonomiskt var dock bara några få förunnade. 
Individen som lyckades sågs som enskilt duglig och därför var han förtjänt av 
sin framgång. Ekonomisk nedgång hänfördes till samma individuella egen-
skaper såsom alkohol och uteliv, även okunskap om ekonomiska spörsmål var 
ett problem. Kraftsportarmännen blev på så sätt, i slutändan, låsta vid sin 
kroppslighet och sin sociala position. 

                                                        
688 Sugden 1996 s. 6–7. Sugden menar dessutom att fattigdom och boxning hänger ihop och 
interagerar med etnicitet: s. 39–40. Se även Sugden 1987; Sammons 1988 kap. 2–6; Wacquant 
2004 s. 40–42.  
689 Sugden 1996 s. 51–56. 
690 Hall S. 1980 s. 134. 



�
 

��	�

Kapitel 5: 
Kroppslig kommers 

Ett av avhandlingens huvudteman är att undersöka hur olika kapitalvärden 
tillskrivs olika kroppar. I detta kapitel kommer jag att undersöka hur träningen 
kom att ge kroppen ett särskilt värde och olika kroppar olika värden. Dessa 
värden hängde samman med olika idealbilder, som var beroende och påverk-
ade av olika maktparametrar. I kapitlet kommer jag även att analysera frågor 
kring kommersialisering och reifikation av kroppen som aktualiserades i 
frågor om träning, kroppslig hälsa och skötsel. I dessa sammanhang blev ock-
så det kvinnliga utövandet av kraftsporter mer framträdande i materialet än 
annars, varför jag kommer att ge vederbörlig uppmärksamhet åt relationerna 
mellan maskulint och feminint i samband med kroppsidealen. 

Särskilt stor vikt kommer att läggas vid att utreda vilka implikationer som 
1950-talets tilltagande kommersialisering – inom såväl idrotten som i sam-
hället som helhet – fick för hur värdet hos olika kroppar kom att uppfattas. 
Även om kommersialisering av kroppar inte var något alldeles nytt, accelere-
rade den då i omfattning och tog en del annorlunda uttryck jämfört med 
tidigare. Detta tema var också allra mest tydligt i tyngdlyftningsmaterialet, där 
bodybuildingen fick ett genomslag mot slutet av undersökningsperioden. 
Kapitlet kommer därför att ha en viss tyngdpunkt mot just 1950-talet och 
tyngdlyftnings- och bodybuildingmiljöerna. 

I det här kapitlet kommer jag att visa hur en vältränad kropp och ökad 
muskelvolym vid 1940-talets mitt i ökad grad började lyftas fram som viktiga 
mål i sig själva. Träningstips och maningar till att börja träna, liksom en del 
förslag på övningar, förekom redan under undersökningens början men inte 
alls i samma utsträckning som under 1950- och 1960-talen, en tid då köp-
kraften ökade hos befolkningen och samhället samtidigt genomgick en allmän 
kommersialiseringsprocess. I samma takt blev reklamannonser för olika kon-
sumtionsvaror vanligare i veckopressen. Ett magrare kroppsideal för kvinnor 
gjorde också att bantningspreparaten spreds alltmer – en trend som utan att gå 
händelserna i förväg blev synlig också i tyngdlyftningspressen.691 

 

                                                        
691 Magnusson 2002 kap. 12; Arvidsson 2005 s. 111. 
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Reklamtalong 
för att beställa 
idolfotografier 
föreställande 
Starke Arvid. 
Källa: Atletik nr 
10 1938 s. 27. 

 
De kommersiella inslagen fanns dock redan vid undersökningsperiodens 
början. 1920-talet innebar på många sätt ett genombrott för en konsumtions-
inriktad kultur där även ungdomen blev mer köpstark. Häri ingick också ökad 
konsumtion av nöjen, men även av produkter som påverkade det egna 
utseendet, såsom smink och träningsredskap för hemmabruk.692 Det är därför 
inte överraskande att maningar till träning var vanliga i tidningsmaterialets 
reklamannonser redan under mellankrigstiden. Genom att köpa olika produkt-
er skulle kroppens styrka och sundhet utvecklas. Muskelstärkaren Stella 
beskrevs som ett träningsredskap för dem som hade fått muskelstyrkan nedsatt 
av olika anledningar. I en annons beskrev en K. Fred Gullberg hur han tränat 

                                                        
692 Boëthius m.fl. 1998 s. 51–53; Husz 2001. 
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med Stella och fått sina krafter åter efter att ha brutit armen på två ställen. 
Annonsen illustrerades dessutom av en spänd och muskulös arm.693 

Ibland förekom även annonser för köp av idolfotografier med liknande bud-
skap. I en reklamannons som lockade med idolbilder föreställande Starke 
Arvid i trikåer och spända muskler, uppmanades läsaren att betrakta dessa 
bilder och låta Starke Arvid ”bli edert ideal”.694 Även i andra sammanhang än 
reklam kunde vid några tillfällen kroppslig framgång genom träning betonas, 
som när det i artiklar skildrades hur den svaga och sjukliga kroppen genom 
träning och viljestyrka återigen blivit stark och frisk.695 Kroppar dramatisera-
des efter ett slags framgångssaga. Dramatiseringen var en del i konstruerandet 
av den berättelse som reklamen eller journalisten ville förmedla och syftade 
till att skapa scener och karaktärer.696 Dessa föreställningar gick dessutom 
många gånger hand i hand med en mer idealistisk och fostrande syn på kropp-
ens beskaffenhet. Detta var även ett vanligt tema i frisksportssammanhang,697 
men som jag kommer visa tog det sig delvis andra uttryck i kraftsports-
miljöerna, där inte minst det kommersiella inslaget var påtagligt. 

I avhandlingens inledande empiriska kapitel diskuterade jag hur kropps-
arbete hade setts som grundläggande för den framtida idrottskarriären. Även 
under själva idrottskarriären kunde kroppsarbete ses som en god träningsform 
liksom ett led i en formtoppning. Från 1940-talet skulle dock träning allt mind-
re betraktas som sammankopplad med kroppsarbete, utan i högre grad som en 
helt självständig och fristående företeelse, vilket kommer att diskuteras i det 
följande. 

Den vältränade kroppen som mål i sig själv 
Efter andra världskriget började kraftsporterna i mycket mindre utsträckning 
än tidigare att förknippas med icke-mekaniserade tunga yrken där den fysiska 
förmågan sågs som en förutsättning för arbetet. I den mån associationen då 
kom på dagordningen, var det vanligen såsom en förlegad syn som måste 
överges. Vägen till framgång i kraftsporterna ansågs alltmer ligga i rationell 
träning, frikopplad från det eventuella yrkesarbetet. 

                                                        
693 Reklam för muskelstärkaren och fjädern Stella: ”Eder kropp fordrar motion. Motarbeta 
därför svaghetstillstånd och ohälsa genom daglig lätt motion med Muskelstärkaren STELLA 
och Ni kommer i likhet med många tusen andra att bliva förvånad över resultatet.” All boxning 
nr 1 1929 s. 4. Se även All boxning nr 44 1926 s. 2. 
694 Atletik nr 10 1938 s. 27.  
695 Se exempelvis All boxning nr 49 1926 s. 8; Svensk boxning nr 4 1921 s. 6–7 och 10. 
696 Ekström 2006 s. 47.  
697 Nils-Olof Zethrin har pekat på skillnader mellan den mer kommersiellt inriktade pro-
fessionella boxningen och den mer idealistiskt präglade frisksportrörelsen, men även på delvis 
sammanfallande kulturella och idémässiga influenser: Zethrin 2015. Se även Tolvhed 2004. 
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Detta kan ses som en del i en ökad specialisering och sportifiering inom 
idrotten, och dessutom bidrog fördjupade kunskaper om träningslära till 
förändringen.698 I källmaterialet från 1950-talet är det också allt svårare att 
finna exempel på den tidigare vanliga retoriken om ädla fattiga kraftsportare 
vs. fetlagda och otränade rika män.699 Tio år tidigare, 1945, menade Ernst 
Person i Stockholms Atletklubb (SAK) i en så kallad veteranintervju att ”förr 
i tiden” måste de som ville bli atleter vara särskilt väl kroppsligt utvecklade 
och gärna grovhuggna. Han ansåg följaktligen att ”de ’tyngre’ yrkena” därför 
var företrädesvis välrepresenterade, men att det ”numera” tycktes som att alla 
yrkesgrupper sökte sig till tyngdlyftningen.700 Efter andra världskriget började 
tvärtom ett tungt yrke vid sidan om träningen, såsom exempelvis byggnads-
arbete, att betraktas som en börda för den fysiska utvecklingen.701 

I viss mån levde idén om kroppsarbete ihopkopplad med ”naturlig” styrka 
kvar, exempelvis i en artikel från 1960 om ”Herkulesgreppet”. Herkules-
greppet beskrevs som en ”dubbelspiralfjäderögla med klädda skänkelgrepp”, 
och ett perfekt träningsredskap för den som var ”kontorsslav” och i sitt arbete 
”aldrig får gripa tag i spade, spett eller yxa”. För kontorsslaven kunde det ju 
”vara behövligt att öva med något dylikt för att kunna presentera en hand-
skakning som känns och inte behöva därmed förråda en ’sillmjölke’ till karl. 
Ett fast handslag inger alltid ett gott intryck”.702 Styrka länkades här ännu 
samman med kroppsarbete, men å andra sidan kunde den nu också erhållas av 
kontorsarbetaren genom träning. Maskulinitet kopplades dessutom synbar-
ligen till ett kraftfullt och fast handslag. 

Exempel som detta var dock fåtaliga under 1950-talet. Det gamla idealet 
om kroppsarbetande maskulinitet inom kraftsporterna ebbade ut, och med det 
också motsättningen mellan denna och den borgerliga idrottskroppen. I dess 
ställe trädde ett klassöverskridande ideal om en idrottskropp som framförallt 
utvecklades genom individuell försorg. Under 1950-talet började träningen 
och den hälsosamma kroppen framträda som mål i sig själva, och inte bara de 
tävlings- eller resultatinriktade prestationerna. Det ska dock framhållas att det 
var fråga om en långsam tyngdpunktsförskjutning, och det var inte ovanligt 
att både kroppsarbete och separat träning kunde förfäktas samtidigt.703 Allt fler 
artiklar utgjordes av rena träningsprogram, som illustrerades av teckningar 
eller fotografier föreställande lättklädda individer som visade olika övningar, 
och vars muskler och kroppar accentuerades genom ljussättning. Den hårlösa, 

                                                        
698 För en diskussion om hur skididrotten genomgick denna process, se Svensson D. 2016. 
699 Se dock t.ex. Atletik nr 11 1952 s. 3, ett skämt som anspelade på skillnaderna mellan rika 
och fattiga, där rika framställdes som klart privilegierade. 
700 Atletik nr 1 1945 s. 5.  
701 Kraftsport nr 11 1960 s. 26.  
702 Kraftsport nr 12 1960 s. 26. 
703 Se exempelvis Rekord-magasinet nr 29 1950 s. 24, där kraftkarlen George F. Jowett 
skildrades som ett resultat av såväl systematisk och rationell fysisk träning som skogsarbete i 
Kanadas storskogar. Se även Rekord-magasinet nr 46 1950 s. 32. 
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fettfria och muskulösa kroppen var idealet. Läsaren uppmanades att träna upp 
sin kropp med illustrationerna som förebilder. I dessa artiklar sammanlänka-
des inte träning eller kroppen till yrkesutövande, istället var det med hjälp av 
den enskilde individens kraftansträngningar och viljestyrka som kroppen 
skulle tränas, med det egna välbefinnandet som mål. Att träna med fria vikter 
blev också alltmer populärt. Under 1945 hade Rekord-magasinet en tränings-
följetong där olika övningar med skivstång beskrevs och redovisades.704 Att så 
att säga fostra kroppen till framgång, styrka och stora muskler blev ett allt 
vanligare tema i tidningsmaterialet, liksom skildringarna av träningsupplägg, 
träningsrörelser och formtoppning. 

 

  

Under 1950-talet 
började bodybuilding 
att bli ett allt 
vanligare inslag i 
tyngdlyftnings-
förbundets tidskrift 
Atletik. Här pryder 
bodybuildern John 
Marshall från 
Barbados omslaget. 
Källa: Atletik nr 8 
1955; fotograf O. 
State. 

 
Under 1950-talet accentuerades den stärkta betoningen av att kroppen utveck-
lades främst genom renodlad träning i form av ett ökat antal träningsprogram 

                                                        
704 En av dessa träningsföljetonger var skriven av brottaren Axel Cadier, som manade läsarna 
att börja styrketräna efter de övningar som illustrerades. Samtidigt var träningsövningarna 
fortfarande relativt primitiva, såsom att lyfta ett lod i fabriken eller skivstänger av cement, köra 
skottkärra etc.: Rekord-magasinet nr 9 1945 s. 32; se även Rekord-magasinet nr 14 1945 s. 32. 



�
 

���

i tidskrifterna. Ett exempel var Björn Järnsidas träningsspalt i Rekord-maga-
sinet, där olika övningar exemplifierades genom foton och tecknade illustra-
tioner. Den enskilde individen uppmanades att ta kontroll över den egna 
kroppen. Utrustningen som behövdes för att utföra träningsrörelserna kunde 
dock vara enkel, såsom en stol eller den egna kroppsvikten som motstånd.705 

Framgångsnarrativet centrerades ofta kring den enskildes kropp som hade 
varit svag, sjuklig eller fet, men genom att individen själv tagit tag i dessa 
”problem”, tränat hårt och ansträngt sig för att förändra sin situation, hade han 
slutligen lyckats uppnå målet att erhålla en frisk och stark kropp. Träningen 
blev den enskilde individens angelägenhet, och den vältränade kroppen ett 
bevis på att ha lyckats. Kroppsförändringen och träningen för dess egen skull, 
inte för att tjäna pengar eller göra tävlingsresultat, hamnade alltmer i fokus.706 

Den vältränade och rakryggade kroppen hade redan under början av 1800-
talet, inom exempelvis linggymnastiken och Muscular Christianity, börjat 
betraktas som ett bevis på ett rent och rättrådigt leverne.707 Vad som skedde 
efter andra världskriget var dock att kroppen och dess beskaffenhet alltmer 
kom att ses som förbättringsbar genom framförallt renodlad träning. Flera 
forskare har pekat på vad de kännetecknat som ”folkhemstanken” och en 
allmän samhällelig vurm för kroppsvård kom att medföra att medborgarnas 
fysiska hälsa och träning sattes i högsätet, som jag berört i tidigare kapitel.708 

I den tidigare forskningen har påpekats betydelsen av ökad levnadsstandard 
som i sin tur underblåste en konsumtionskultur i de västerländska kapitalist-
iska länderna efter sekelskiftet 1900. Detta har sagts innebära att tidigare 
borgerliga värden såsom hårt arbete, sparsamhet och ett slags moralisk själv-
förnekelse tappade mark till förmån för en ny form av värdegrund och livsstil, 
där individuell självuppfyllelse ställdes i centrum. Det kunde aktualiseras 
                                                        
705 I Rekord-magasinet förekom även reklam för Björn Järnsidas bok Kraftkarlar och kraftprov 
(utgiven på Edwin Ahlqvists förlag) där läsaren bl.a. fick möta grekiska och romerska kraft-
gladiatorer, skogshuggaren Hög – beskriven som en jämtländsk Herkules –, bjässarna Starke 
Arvid och Oscar Wahlund, liksom den moderna atletikens stormästare som John Davis, Doug 
Hepburn och Paul Andersson. I boken ingick även artiklar om ”styrkans hemligheter”, där 
läsaren uppmanades att träna systematiskt: ”Ladda upp din kropp med kraft och spänst!” 
Rekord-magasinet nr 6 1956; Rydberg 1955. Häri fanns en viss sammanblandning mellan mer 
kommersiella kulturyttringar och den mer idealistiska frisksportrörelsen, om detta se även 
Zethrin 2015. 
706 Se exempelvis Rekord nr 24 1956 s. 18. Samtidigt kunde tyngdlyftare som Paul Anderson 
beskrivas beundransfullt som ”biggest in the world”: Atletik nr 7 1954 s. 16. En stor och något 
fetlagd kropp kunde inom tyngdlyftningen ibland ursäktas, om den ändå inbringade resultat; 
just Paul Andersons s.k. extrakilon beskrevs i tävlingssammanhang som något positivt, men 
undertonen var dock att han i viss mån ändå var för stor: Atletik nr 4 1955 s. 13; Kraftsport nr 
11 1956 s. 20. Jämför om magerhet och tyngdlyftning: Kraftsport nr 9–10 1956 s. 3. 
707 Hall D. (red.) 1994; Ljunggren 1999; Putney 2001. Samtidigt förekom mer traditionella 
marknadsnöjesstyrkeuppvisningar med kraftprov ännu under 1950-talet, om än i liten skala. Se 
t.ex. fotografiet på Doug Hepburn då han böjer en tolvtumsspik, med Kraftsports maning: ”Gör 
om det den som kan.” Kraftsport nr 4 1959 s. 11. 
708 Palmblad & Eriksson 1995; Bolling 2005. 
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genom olika fritidssysselsättningar, ett mer extravagant leverne och en mer 
slösaktig livsstil. Detta gick hand i hand med ett mer konsumtionsinriktat sam-
hälle, som dominerades av större och mer byråkratiska företag. Historikern 
Jackson Lears argumenterar för att denna övergång från en protestantisk 
samhällssyn, där frälsning genom självförnekelse var självändamålet, kom att 
medföra en helt ny moral som istället lyfte fram självförverkligande som ett 
ideal att sträva efter – ett ideal som skulle uppnås genom konsumtion och 
hälsovurm.709 

Denna utveckling mot en kommersialiserad och konsumtionsinriktad 
hälsokultur tilltog kraftigt efter andra världskriget. Detta hängde samman med 
den snabba konsumtionsökning som följde av den stabila tillväxten och indu-
strisektorns expansion under 1950- och 1960-talen.710 I dess kölvatten, till-
sammans med att film och massmedia bidragit till att kroppen alltmer kom att 
ses som en projektionsyta för personligheten, växte marknaden för produkter 
som kunde utveckla denna kroppsligt betonade personlighet. En sådan person-
lighet kunde framhävas genom exempelvis smink, som ekonomhistorikern 
Johan Söderberg och filmvetaren Therése Andersson beskrivit. Uppfattningen 
av jaget blev enligt Söderberg mer instabilt, och smink kunde här fungera som 
ett slags identitetsuttryck och ett sätt att omforma den egna identiteten.711 
Träning fungerade på ett liknande sätt, men till skillnad från sminket var det 
framförallt maskulint kodat. 

Enligt idéhistorikern Roger Qvarsell är gränserna mellan vad som 
betecknas som hälsa, sundhet och skönhet omöjliga att entydigt definiera. De 
är samtliga förbundna med varandra och med föreställningar om hur ett gott 
liv ska levas. Skönhet kan uppfattas som ett tecken på hälsa, men vad som är 
skönt och hälsosamt kan också variera i olika kontexter. Under 1900-talet fick 
reklamen en alltmer framträdande roll i tidningspressen.712 Qvarsell pekar på 
att marknaden för medicinsk reklam under 1800-talet växte i samma takt som 
tidningspressen utvecklades. Några mer systematiska studier på området finns 
emellertid inte, men Qvarsell menar att reklamen för olika medicinska 
preparat och produkter var viktiga inslag i tidningarnas reklamannonser.713 

Den här beskrivna kulturen av konsumtion, reklam och kommersialisering 
fick ett tydligt genomslag inom kraftsportsmiljöerna efter andra världskriget, 
och i det följande kommer jag att analysera detta utifrån begreppen varufiering 
och reifikation. Jag menar att med dessa kan utvecklingen förklaras på ett 
bättre sätt än vad Bourdieus relativt statiska kapitalbegrepp förmår att göra. 
Kommersialiseringen kan ses som ett symptom på reifikation, vilket kan 

                                                        
709 Weber (1905) 1978; Lears 1983. Vad gäller idrottens förändring mot en konsumtionsvara 
under 1920-talet, se Zethrin 2015.  
710 Magnusson 2002 s. 432–433; Schön 2007 s. 363–374. 
711 Söderberg 2001; Andersson Th. 2006. 
712 Qvarsell 2005a s. 9. 
713 Qvarsell 2005b.  
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förstås som en processuell förändring och en allmän utvecklingstendens i det 
kapitalistiska samhället. Reifikation som begrepp avser att sociala relationer 
och de personer som involveras i dessa relationer förtingligas: de blir till ting 
och bedöms som relationer mellan ting. Begreppet utvecklades inte minst av 
György Lukács med utgångspunkt i Marx teori om varufetischism.714 Med det 
menade Marx att bytesvärdet hos en produkt inte längre kopplades till dess 
egentliga bruksvärde, utan blev ett ting i sig självt, en vara. Ett ting blir alltså 
till en vara då det avgörande inte handlar om det faktiska behov tinget 
uppfyller, utan vad tinget är värt i relation till andra ting, såsom exempelvis 
pengar.715 

I min undersökning framträder denna process tydligt när det värde som 
kraftidrottarens kropp hade – det kroppsliga kapitalet enligt Bourdieus termi-
nologi – i allt mindre grad var direkt relaterat till dess bruksvärde som arbets-
kraft eller för att uppnå idrottsliga resultat och framgångar. Istället ökade den 
relativa betydelsen av kroppen som ren estetisk yta, kopplad till konsumtion 
och reklam. Därigenom blev kroppen alltmer ett rent bytesvärde – reifierad. 
Och genom att den kunde bytas mot andra värden blev den också en vara – 
varufierad. 

Bourdieus kapitalteori förklarar alltså hur olika värden kan genereras 
genom de olika kapitalformerna, men inte bytesvärdets reifierande karaktär. 
Den räcker därför inte till för att klargöra den process som framträder i mitt 
källmaterial, varigenom en ökad kommersialisering ledde till en ökad varu-
fiering av kroppar. Bourdieus kapitalbegrepp är statiskt eftersom det endast 
innefattar hur värden utväxlas mellan olika kapitalformer. Medan Bourdieus 
kroppsliga kapital handlar om att exempelvis en kroppsarbetare eller kraft-
sportare har ett kroppsligt kapital med ett visst värde som kunde växlas till 
ekonomiskt kapital genom idrottsliga framgångar, innebär reifikationen av 
kroppen att denna i sig själv är ett värde. Hur det verkade, ska jag belysa i det 
följande, där jag också kommer visa hur det gick hand i hand med ett nedtonat 
klassperspektiv i kraftsporterna – framför allt genom den minskade betydelsen 
av kraftsportarkroppens koppling till ett hårt kroppsarbete. 

I min undersökning framträder denna utveckling som en parallell till att det 
fysiska kroppsarbetet alltmer förlorade i betydelse, som tidigare diskuterats. 
Den fysiska styrkan har historiskt sett varit arbetarklassens främsta bytes-
värde, såsom resurs i försäljningen av arbetskraft. Mekaniseringen medförde 
att den rena råstyrkan förlorade i betydelse, samtidigt som den otvivelaktigt 
haft fortsatt relevans inom vissa yrkeskategorier. Genom arbetslivets föränd-
ring minskade därför det kroppsliga kapitalets relativa värde på arbetsmark-

                                                        
714 Marx (1867) 1997 s. 62–73; Lukács (1923) 1971. 
715 Värde har i den marxistiska tanketraditionen istället handlat om bruksvärde – dvs. en 
produkts användbarhet – och bytesvärde – dvs. en varas förutsättning för att bytas mot andra 
varor, vilket tar sig uttryck i varans pris: Marx (1867) 1997 s. 31–63.  
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naden. Denna utveckling kan också tolkas som att styrkan fick en annan betyd-
else än tidigare, i och med att idrottsmarknaden alltmer framstod som den allt 
överskuggande arena där de fysiskt starka kroppsarbetarnas kroppar hade ett 
värde. Kommersialiseringen var en del i denna process, då den muskulösa 
kroppen upprätthöll en illusion av råstyrka och fann sitt värde i denna illusion. 
Reifikationen av kroppar var inte på samma sätt klassbunden, då den i hög 
grad byggde på reklam och kroppen som en konsumtionsyta. 

Den typ av träningsförespråkande som slog igenom inte minst i Atletik och 
Kraftsport under 1950-talet förbands med kommersiella värden i hög grad: 
med marknadsaktörers önskan att sälja träningsprodukter, proteindrycker, 
redskap och kurser. För att uppnå detta anspelade både tidningsartiklar och 
reklam på föreställningar om den ideala kroppen. Idealet var dock svårupp-
nåeligt, vilket torde ha sått frön av osäkerhet bland dem som eftersträvade den 
ideala kroppen. Läsarna uppmanades dock att inte misströsta, eftersom det – 
som jag ska visa i det följande – fanns lösningar på de kroppsliga problemen. 
Hur byggdes dessa problembeskrivningar av reella icke-ideala kroppar och 
lösningsförslag – genom träning – upp narrativt? 

Spinkig och sjuk blir vältränad, frisk och muskulös 
Som jag visade i kapitel fyra var framgångssagan ett mycket vanligt sätt att 
skildra ekonomisk eller resultatmässig välgång, och dessa teman dominerade 
länge framgångssagan som genre i det undersökta materialet. Under 1950-talet 
blev dock den rent kroppsliga framgångssagan allt vanligare. I artiklar med 
rubriker som ”Berättelser om framgång” var det den kroppsliga förmågan och 
fysiska formen i sig som betonades som slutmål, inte längre bara som medel 
för att nå ekonomisk framgång eller tävlingsresultat.716 

En av dessa kroppsliga framgångssagor personifierades av tyngdlyftaren 
Anders Eliasson, som läsarna fick stifta bekantskap med 1954. Han beskrevs 
som ”Kronvraket som blev mästare i lyftning”; vid mönstringen hade näm-
ligen läkaren konstaterat att han var för ”klen” för militärtjänstgöring och fått 
stå på ”tillväxt ett år”. Eliasson skulle ha blivit en aning besviken då det att 
vara ”för klen” ansågs vara hårda ord, och att bli avvisad från militärtjänsten 
var ingen fjäder i hatten under en tid när den allmänna värnplikten ofta sågs 
som en passagerit för unga män. Artikelförfattaren kunde dock berätta att nu, 
tre år senare, var ”grabben svensk mästare och rekordhållare i hör och häpna 
– tyngdlyftning!” Redan som 16-åring hade nämligen Eliasson börjat drömma 
om att bli stark, men vågade först inte börja träna tyngdlyftning då han var 
rädd att bli utskrattad och göra sig till åtlöje med sin svaga kropp. Han gav 
emellertid inte upp, utan började ”gneta” i den lokala tyngdlyftningsförening-

                                                        
716 Kraftsport nr 4 1958 s. 13. 
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ens lokal timmarna innan de ”stora” tränade. Han arbetade energiskt och en-
vist vidare, vilket också uppmärksammades av ”de garvade kämparna i gebit-
et”. Så började framgångarna komma, och via distriktsrekord i enarmslyft i 
fjäderviktsklassen nådde han till slut målet som svensk mästare. Under resans 
gång bevisade han sig också stark nog att göra värnplikten. Artikeln avslutades 
med: ”De stora segrarna erövras endast genom stora uppoffringar, okuvlig 
vilja och hård träning”.717 Den fysiska framgången framställdes som viktig och 
ett mål i sig. Målet var dock inte lika lätt att nå för alla, men det fanns en tro 
på att den som kämpade också skulle nå sitt mål. 

Berättarstrukturen i exemplet ”kronvraket” Anders Eliasson byggde på ett 
narrativ som kan uttryckas från liten och klen till stor och stark eller från sjuk 
till frisk, och var vanligt förekommande i mina källor. En lite mindre vanlig 
version var att personen i utgångsläget istället varit alltför fet. Medlet för att 
uppnå detta förvandlingsnummer stavades fysisk träning, och målet var en 
muskulös, stark och frisk kropp. En svag kropp utan synliga muskler ansågs 
tillika vara något att ”skämmas över”. En ung manskropp som endast vägde 
37 eller 44 kilo var alldeles för liten och klen. Som framgått var det individen 
själv som skulle åstadkomma denna förändring, något som skulle ske med 
hjälp av den egna viljekontrollen. Kroppens beskaffenhet och fysiska före-
träden kopplades till individens framgångar överlag. Att inte ge upp i sina 
träningsmödor var ett återkommande tema.718 

Samma budskap återkom när tyngdlyftaren John Andersson betonade att 
ingen föddes som ”stålmannen”, men att alla ”kan bli stålmannen”. Andersson 
menade att det var ett budskap som tidskriften Atletik borde anstränga sig för 
att försöka nå ut med till ungdomen – att alla kunde bli starka.719 Andersson 
menade dessutom att han hade tyngdlyftningen och skivstången att tacka för 
sitt liv. Han skulle redan som barn ha blivit ”lyftarfrälst”, men 1950 råkade 
han ut för ett svårt olycksfall och förlorade 20 kg i vikt, och läkaren ska då ha 
sagt att om Andersson överlevde så var det skivstångens förtjänst.720 

Ett tema som nu kom i förgrunden var också att träning kunde vara ett 
direkt hjälpmedel för den sjuklige att bli frisk. En person som lidit av astma, 
                                                        
717 Atletik nr 5 1954 citat s. 5–6. För andra exempel där den målmedvetna träningen betonas 
främst, se t.ex. Kraftsport nr 5 1958 s. 5. En del uttryck för detta fanns redan under 1930-talet, 
även om tematiken då inte på långa vägar var lika vanlig som under 1950-talet; se t.ex. ”Pelles 
stora seger” i Atletik nr 10 1938 s. 21, om hur en yngling som hänger på kafé får syn på en 
välväxt yngling som säljer Atletik och därmed blir inspirerad att börja träna istället. 
718 T.ex. Atletik nr 3 1955 s. 2. Se även Atletik nr 8 1954 s. 7, där tyngdlyftaren Åke Hedberg 
intervjuas. Han sägs från början ha varit en tunn yngling som höll sig i skymundan, men så kom 
skivstången ”in i hans liv”. Sakta byggde han upp sin kropp och därmed självförtroendet. Även 
här kopplas alltså självkänslan till en muskulös kropp. För fler exempel på temat att som ung 
skämmas över en svag kropp, sedan träna upp sig och få självförtroendet att växa i takt med 
musklerna, och till sist erkännande i det homosociala manliga kompisgänget, se Rekord-
magasinet nr 29 1950 s. 31; Kraftsport nr 5 1958 s. 5; nr 2 1960 s. 12; nr 5 1960 s. 16–17. 
719 Atletik nr 6 1955 s. 6.  
720 Atletik nr 6 1955 s. 5.  
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tuberkulos eller polio kunde genom progressiv viktträning bli fri från sina 
besvär.721 I Kraftsport används även tanken om träning som ett hälsobringande 
universalmedel mot allehanda sjukdomar som ett argument för att arrangera 
så kallade Mr.-tävlingar i Sverige. En ”grabb” – som genom olycksfall och 
sjukdom blivit fysiskt försvagad och som sedan använt sig av styrketräning 
för att återigen skaffa sig en ”stabil fysik” och sedan ställt upp i Mr. Sweden 
– användes som ett lyckat exempel på varför Mr.-tävlingar och styrketräning 
var av godo.722 

Sjukdomar var helt enkelt till för att övervinnas med hjälp av träning och 
järnvilja.723 En 28-årig läsare skrev till Kraftsport och sade sig ha blivit på-
verkad av dessa berättelser. Han själv hade fått en lunga borttagen efter att ha 
drabbats av lungsot som 16-åring, och nu ville han träna för att bli frisk och 
stark igen.724 I Kraftsport förekom under samma period även en skildring – en 
”sann saga ur livet” – från det kommersiellt bedrivna gymmet Soma Kalon 
om hur en polioskadad fått tillbaka sin styrka och rörlighet genom träning på 
gymmet, och till slut blev elitgymnast.725 En polioskadad läsare från Åmål 
skrev också till tidningen om hur han genom träning blivit betydligt bättre i 
sin tidigare förlamade arm. Läsaren passade även på att fråga efter ett fortsatt 
träningsprogram från tidningens tränare Sabri Peközer. Denne svarade att det 
viktigaste var den egna viljan till förbättring efter en polioskada, det vill säga 
att det var den enskildes ansvar att anstränga sig och träna upp sig igen efter 
en polioförlamning.726 

                                                        
721 Kraftsport nr 11 1956 s. 3. Artiklar om hur en sjuklig kropp botade och byggdes upp genom 
träning förekommer från 1940-talets slut och framåt, se t.ex. Atletik nr 3 1948 s. 12; Kraftsport 
nr 1 1957 s. 3 (Tommy Kono om hur han som barn varit sjuklig, svag, astmatisk och vägde för 
lite, men genom vänner kom han i kontakt med progressiv viktträning och blev slutligen OS-
mästare); nr 1 1959 s. 21; nr 9 1959 s. 20; nr 3 1960 s. 11. 
722 Kraftsport nr 11 1958 s. 13. 
723 Kraftsport nr 12 1958 s. 22. 
724 Kraftsport nr 9 1958 s. 19–20. 
725 Kraftsport nr 4 1959 s. 9 och 26. Soma Kalon var ett av de första rent kommersiella gymmen 
i Sverige. Något tidigare beskrevs gymmet i Helsingborg som öppnats av gymnastikläraren Leif 
Annerfjeld, vilken studerat i USA och fått inspiration till att öppna sitt eget ”Amerikabetonade 
gym”. Det hyllades för att det var hypermodernt, rent och ändamålsenligt. Där fanns även en 
separat damavdelning. Träningen sköttes under ledning av Annerfjeld, som sades ha gjort lyck-
ade träningsscheman byggda på Weiders principer men även ”försvenskat” dem. Tanken var 
att unga skulle träna sig till ”idealväxt” och att äldre tränade bort ”oformligheterna”; Kraftsport 
nr 11 1956 s. 6. Se även Kraftsport nr 1 1959 s. 22; nr 12 1959 s. 5. 
726 Kraftsport nr 4 1960 s. 9. Ett annat exempel på detta var hur Mr. Canada, Lucien Labride, 
bredvid ett av sina poseringsfotografier förklarade att viktträning och kroppsbyggning hade 
återställt hans kroppskrafter efter svår polio. Ett fotografi underströk detta genom att uppvisa 
en muskulös och vältränad kropp som tagit sig ur sjukdomen: Atletik nr 2 1956 s. 5; se även 
liknande i Atletik nr 1 1956 s. 5; Kraftsport nr 9 1960 s. 17; nr 4 1959 s. 9 och 26; nr 4 1960 s. 
9.  
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De tidigare ekonomiskt och klassmässigt relaterade framgångssagorna blev 
nu färre. Istället handlade framgångssagorna alltmer om individens egen för-
måga att genom träning ta sig ur sjukdom och fysisk svaghet – inte som tidig-
are socialt påvra förhållanden. Detta gick i linje med det politiska konsensus-
ideal som var ideologiskt dominant under efterkrigsdecennierna, som jag 
diskuterat i tidigare kapitel. När föreställningen var att samhället höll på att 
bli relativt jämlikt och klassantagonism mest hörde det förflutna till, försköts 
fokus till individerna och vad de kunde göra för att förbättra sin situation. 

Idealen om idog skötsamhet och fysisk hälsa kunde gå hand i hand med 
mål som vanns genom konsumtion av produkter. Flera individer vittnade om 
hur de genom träning och produktköp hade blivit botade från olika sjukdomar. 
Läsarna skickade som nämnts själva in brev som skildrade deras fysiska 
framgångar. De kunde också beskriva sig själva som tidigare feta och hur de 
efter träning hade blivit av med sina ”tre magar plus isterhaka”.727 Här kan 
relateras till den utveckling som Lears beskrivit från en protestantisk etik med 
en föreställning om frälsning, till en konsumtionskultur där självförverk-
ligande i detta livet blev ett självändamål. Ett alternativt synsätt är att de båda 
idealen faktiskt kan ses som sammanhängande. Båda idealen präglades av 
föreställningar om hur individer skulle bli bättre och lyckligare människor. 
Individens ”frälsning” må komma genom gudstro eller genom fysisk träning 
och ett skötsamt leverne, men berättelserna om hur detta hade uppnåtts följde 
samma spår. 

Ett liknande resultat har Fredrik Nilsson kommit fram till vad gäller bant-
ningshistorier: de hade samma narrativa struktur som äldre frälsningsberätt-
elser. Huvudpersonerna i dessa hade först fört ett dåligt och okristligt leverne, 
eller som i Nilssons undersökning ätit fel och därför varit feta och förslappade. 
Sedan hade något hänt, de hade kommit till insikt om sina misstag och bestämt 
sig för att gå ner i vikt. Huvudpersonen hade så att säga genomgått en moralisk 
karriär.728 Liknande bekännelseberättelser var, som jag visat, även närvarande 
i mitt material. Träningen skänkte dessutom självförtroende och självrespekt. 
Frälsningen hade med andra ord blivit till självförverkligande hälsosamhet, 
som Lears pekat på, men hur detta gått till och uppnåtts följde fortfarande den 
frälsarberättande mall som Nilsson diskuterat i relation till bantning. Genom 
dessa bekännelser bekräftades även samhällets eller gruppens normer. Dessa 
moraliska karriärer framstod som etiska matriser för andra att följa.729 

Den enskilde individen som reste sig mot kroppsliga svårigheter framhölls 
helt enkelt som ett ideal att sträva efter.730 Styrkan kopplades dessutom till 

                                                        
727 Kraftsport nr 1 1959 s. 11. Se även hur en äldre läsare börjat träna efter Weider eftersom 
han hade ”tjock mage” tidigare, Kraftsport nr 9 1959 s. 11.  
728 Nilsson 2011. 
729 Nilsson 2011 s. 99–100. 
730 Paul Andersson skulle exempelvis ha lyckats träna upp sig igen efter en olycka med bruten 
vrist, knä- och ryggskada 1953. Då ryggskadan var allvarlig antogs att Andersson var slut som 
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maskulinitet, självförtroende och förmåga att säkra sina chanser på arbets-
marknaden. Motsatsen var den fysiskt svage mannen som dessutom var 
ryggradslös, saknade kurage och djärvhet. En riktig man behövde styrkan för 
att också ha den rätta moraliska kraften.731 

Som antytts i några exempel kunde det ökade fokuset på hälsa och träning 
som ett sätt att bli stark och frisk, delvis spåras till en ökad kommersialisering 
av kroppen, vilket inbegrep olika företags önskan om att sälja träningsartiklar. 
Denna utveckling kommer jag att diskutera i det följande. 

Kroppsbyggningen träder fram 
Från mitten av 1940-talet kan en förändring skönjas inom pressmaterialet. 
Som jag redan redogjort för handlade denna förändring delvis om att kroppen, 
dess beskaffenhet och utseende alltmer hamnade i fokus. De idrottsliga 
resultaten var fortfarande viktiga men individers yttre framhävdes alltmer. 
Den spinkige, fete eller sjuke skulle genom träning göras frisk, ”vacker” och 
framgångsrik. Förändringen hängde samman med en ökad kommersialisering 
både i tidskrifternas innehåll, och av tidskrifterna som sådana. 

Förvisso var idén om att träna för att få en vacker kropp eller att posera 
halvklädd för att visa upp denna kropp inte något helt nytt. Redan atleter som 
Eugen Sandow hade sysslat med sådan posering under slutet av 1800-talet och 
frisksportrörelsen som bland annat förmedlade sina ideal genom tidningar som 
Swing och Frisksport hade sedan länge lyft fram den vältränade och musku-
lösa kroppen.732 Det som skulle förändras var dock att storleken på musklerna 
kom att betonas alltmer, liksom att det kopplades till varuprodukter. Framför-
allt märktes förändringen i tyngdlyftningstidskriften Atletik, men även i 
Rekord-magasinet blev det yttre allt viktigare. Detta tog sig uttryck i en allmän 
popularisering av kroppsbyggning med inflytande från USA och Kanada.733 

Ett tidigt exempel på den nyare inriktningen var under Atletikens dag i 
Göteborg 1936, när Göteborgs tyngdlyftningsförbund lät demonstrera hur 
publiken kunde bygga upp sina kroppar genom viktträning. Vid samma upp-
visning medverkade även den under 1930- och 1940-talen välkände egyptiern 
Abdullah El-Hag som visade upp sitt muskelspel, vilket beskrevs som kväll-
ens höjdpunkt.734 Under 1930-talet kunde det också förekomma beskrivningar 

                                                        
atlet, men genom idog träning efter att skadorna läkt blev han världsmästare vid VM i München 
och hyllades storslaget. Rekord nr 24 1956 Samlaralbum.  
731 Rekord-magasinet nr 29 1950 s. 31. 
732 Tolvhed 2004; Zethrin 2015 s. 59.  
733 Se exempelvis Rekord nr 19 1956 s. 18. Även där förekom träningstips som vände sig till 
antingen män eller kvinnor, och där tanken var att de skulle träna separat. 
734 Atletik nr 8 1936 s. 4. Muskelspel uppmärksammades också under 1950-talet; under en Mr. 
Universum-tävling visade den f.d. tyngdlyftaren Syd Baker upp ett sådant där musklerna vibre-
rade och spändes i takt till melodin My Prayer, se Kraftsport nr 1 1958 s. 12.  
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i tidningarna där det betonades att olika muskelgrupper utvecklades bäst om 
dessa tränades isolerat.735 Samtidigt började även muskelflexande poser före-
komma och hyllas, liksom den ”trekantiga” manskroppen, och även tyngd-
lyftare som fjäderviktaren Anthony Terlazzo poserade med allvarsam blick 
likt en bodybuilder.736 

Under 1930- och 1940-talen var dock den svenska tyngdlyftningsvärlden 
överlag kritisk mot vad som kallades ”muskelposering”. Nordamerikanska 
tidskrifter som Strength and Health angreps för att de ansågs fokusera för lite 
på tyngdlyftning och för mycket på bodybuilding. Bodybuilding kunde avfär-
das som ett uttryck för ”Amerikanernas svaghet för manliga skönhetstäv-
lingar”.737 Samtidigt rådde ett ambivalent förhållande till den manliga av-
klädda och poserande kroppen, som ändå ofta hyllades. Problemet ansågs 
dock vara ”muskelsnobberi[et]” som förevisades i dessa utländska exempel, 
där ”diverse herrar spände och hoverade sig med muskelspel framför kameran 
och poserade som de bästa mannekänger” vilka ansågs vara omanliga. Män 
borde inte posera alltför lättklädda eller bete sig som mannekänger.738 

Att posera och ”hovera” framför kameran blev i sammanhanget kvinnligt, 
en ståndpunkt som ännu vid 1950-talets mitt kunde uttryckas i tidningen 
Atletik, som skrev att sådana ”skönhetstävlingar” var feminiserande och even-
tuellt hade sitt berättigande bland ”damer”. Samtidigt framhävdes att ”muskel-
männen” borde respekteras då de ägnat timmar åt att träna med skivstången 
och ”medvetet eller ej vill alldeles säkert varje man äga en kropp av sådan 
kaliber, att han är medveten om att i densamma bor styrka över medelmåttan”. 
Att posera sågs som kvinnligt, men muskler och en stark kropp hänfördes till 
det manliga vilket enbart var positivt laddat för en man.739 

1948 betonade Atletik, bredvid en bild på en inoljad poserande Mr. Univer-
sum John C. Grimek, att han ”dessutom [var] karl”. Grimek var alltså manlig 
trots poserandet, och tidningen undrade hur det skulle vara med en sådan 
tävling i Sverige.740 Den fortsatta kritiken under 1950-talet mot bodybuild-
ingen hänvisade vanligen till just att det var omanligt – ett ”muskelsnobberi” 
– att spänna sig, sätta sig på piedestaler och olja in sig. Detta hade inget med 
                                                        
735 Atletik nr 11 1934 s. 6. 
736 En av de första att visa upp en sådan pose var den nyblivet professionelle tyngdlyftaren 
Svend Olsen, Atletik nr 11 1934 s. 1. Annars förekom, fram till 1950-talet, mest porträttbilder 
eller gruppfotografier på klubbmedlemmar och lyftarlag med redskap, ibland påklädda och 
ibland i tävlingsdräkter eller bar överkropp.  
737 Atletik nr 5 1946 s. 5; nr 9 1947 s. 6 (citat). 
738 Atletik nr 9 1947 s. 9–10 och 12 (citat). För liknande ambivalens i samma nummer se Atletik 
nr 7 1948 s. 5. Se även Atletik nr 12 1954 s. 1, där ett foto av Mr. America Steve Reeves pryder 
omslaget med texten: ”Vi här i Sverige korar inte manliga skönhetsidoler, men vi har inget emot 
att erkänna kraften, styrka och skönheten såsom sådan.” 
739 Atletik nr 7 1955 s. 3 (citat) och 5. I Kraftsport nr 11 1959 s. 19, uttrycks irritation över att 
Expressens Björn Nilsson just gjort denna koppling från sitt referat av Mr. Sweden-tävlingen i 
Göteborg, då han ska ha kallat vinnaren för ”muskelpinuppan nr 1”. 
740 Atletik nr 10 1948 s. 13.  
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idrott att göra, menade exempelvis en insändare från Säffle. Kraftsports med-
arbetare Lars Bruér replikerade dock att muskler och stora starka karlar hörde 
ihop. Muskler var något maskulint och oljan var till för att framhäva dessa 
maskulina muskler. Insändaren var bara avundsjuk menade Bruér, dessutom 
hade den tilltagande förekomsten av ”muskelkort” i tidningen inneburit att 
upplagan hade ökat nästan med det dubbla.741 

 

 

 
 
Mr. Universum-
vinnaren 1948, 
John C. Grimek, 
poserar med 
spända muskler. 
Observera den 
doriska kolonnen 
som refererar till 
antika grekiska 
ideal. Källa: 
Kraftsport nr 2 
1957 s. 12. 

 
Detta visar på en strömkantring i synen på ”muskelposering”, som bodybuild-
ing kallades i början. Trots tidigare kritik blev den alltmer populär under 1950-

                                                        
741 Kraftsport nr 2 1957 s. 12. Se även Kraftsport nr 12 1958 s. 10. Och Atletik nr 9 1955 s. 8. 
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talet.742 I viss mån hängde kroppsbyggningens popularitet samman med den 
mer idealistiska frisksporten, men det handlade i detta sammanhang främst om 
inflytande från en mer kommersiell nordamerikansk bodybuilding.743 Popu-
lariseringen märktes exempelvis i reklam som sålde hantlar efter ”amerikansk 
modell”. I spaltserien ”Spänst och Styrka” av Björn Järnsida fick läsare se och 
läsa om olika illustrerade övningar vars syfte var att träna upp och stärka 
kroppen. Fotografier förekom även på bodybuilders i poseringsbyxor som 
utförde övningarna, med uppmaningar som ”Kom ihåg: Du är så stark som din 
rygg!” och ”Starka och smidiga muskler i armar, axlar och rygg – biceps, 
triceps, deltoid och latissimus dorsi – fordras i en mängd grenar för den som 
siktar högt.”744 Exempelvis publicerades signaturen B. Å-g.s ”program för 
uppbyggnadsträning”, där innebörden av olika ”träningsprinciper” såsom set 
och reps förklarades mer utförligt, liksom hur olika muskelgrupper kunde ut-
vecklas genom att vikten ökades sakta.745 Under 1956 kom också program med 
fotografier som skulle illustrera träningsövningarna av Lars Bruér. ”Avsnitt 1 
– generellt byggnadsprogram” innehöll exempelvis bänkpress i 3 set à 8 reps, 
curls, tricepspress, tåhävningar och knäböj.746 Kroppen sågs således som 
alltmer formbar – genom träning – samtidigt som utövandet av olika idrotter 
fortsatte att framföras som det viktigaste argumentet till varför läsarna skulle 
styrketräna.747 Från början framhävdes både idrottslig framgång och ren 
kroppslig utveckling som målet, men med tiden tog det senare överhanden.  

Fotografier började nu än mer regelbundet användas för att åskådliggöra de 
ideal som läsarna borde sträva efter. Från och med 1955 började bodybuilders 
i poseringsbyxor med flexade muskler allt oftare att pryda omslaget till Atletik. 
Fotografierna var ofta hämtade från nordamerikanska tidskrifter som 
                                                        
742 När USA:s tyngdlyftningslandslag besökte Landskrona vid mitten av 1950-talet förevisade 
de även ”muskelposering”, som skulle ha imponerat på publiken. Atletik nr 1 1955 s. 3. 
743 I Rekord gjorde exempelvis Arne Tammer reklam för sina träningskurser och uppmanade 
läsaren att träna. Reklamen innehöll vanligen ett budskap om att läsaren inte dög som han var: 
”DU behöver också EN ’NY’ KROPP! Låt din kalaskula försvinna nu!” Genom träning skulle 
kroppen förbättras, resultat uppnås och ”alla kommer att beundra dig”; Rekord nr 50 1959 s. 
65. I Kraftsport kritiserades dock Tammers system som dåligt för muskelutvecklingen, men 
Tammer å sin sida tog avstånd från ”de amerikanska muskelsnobbarna” med överdrivet utveck-
lade muskler; Kraftsport nr 11 1957 s. 21; se även Kraftsport nr 2 1958 s. 7. Se även Tolvhed 
2004 om idéströmningarna inom frisksportrörelsen under 1930- och 1940-talen.  
744 Rekord nr 16 1956 s. 18. För liknande övningar och/eller uppmaningar med fotografier på 
muskelbyggare se t.ex. Atletik nr 3 1955 s. 3; Kraftsport nr 5 1958 s. 14 och 15. 
745 På motstående sida fanns en bild på byggaren Clarence Ross, sittande på en pelare med sabel 
i handen och spända muskler. Hans blick var inte riktad mot kameran, och han log inte. Atletik 
nr 9 1955 s. 8–9. Bruérs träningsprogram fortsatte att publiceras under 1955 med olika övningar 
såsom roddlyft, deltalyft, bänkpress, knäböj, curls och marklyft, redovisas med illustrationer 
och text. Vikterna var dock lätta och repetitionerna relativt många. Ingen maxstyrka förekom, 
eventuellt för att det fortfarande rådde en viss rädsla för att unga ”grabbar” skulle skadas av att 
lyfta för tunga vikter; se t.ex. Atletik nr 11 1955 s. 7 och 9. 
746 Kraftsport nr 3 1956 s. 8. 
747 Rekord nr 17 1956 s. 18.  
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Weiderkoncernens Muscle Power och ibland Hoffmans Strength and Health. 
Vanligen samspelade dessa fotografier med en uppmaning om att träna. Upp-
maningarna kunde exempelvis uttryckas: ”SKIVSTÅNGEN – en kraftkälla 
för alla!” Bild och text interagerade och förstärkte varandra. Som bildtext till 
ett poseringsfotografi av John Marshall, som vunnit titeln Mr. Barbados och 
Mr. Inter-Colony, stod att läsa: ”MAGNIFIK FYSIK – En sådan kropp, som 
den bilden visar får man inte utan idog kontakt med skivstången.” Marshall 
skulle ha inlett sin träning 1950, fem år före fotots publicering, och då vägt 60 
kg, en vikt som fem år senare hade ökats med 17 kg muskler. För att ytterligare 
understryka den fysiska utvecklingen angavs de mått Marshall hade haft innan 
han började styrketräna och sedan angavs de nya måtten. Bröstmåttet har 
exempelvis gått från 88,9 till 112 cm i omkrets och biceps från 31 till 40 cm.748 

Fotografierna fungerade både som uppmaningar och ideal att sträva efter. 
De avbildade kropparna kunde både vara aktiva och koncentrerade i sina 
träningsuppgifter, men de kunde även vara poserande och inbjuda till att 
betrakta de spända musklerna. Vanligen var perspektivet taget rakt framifrån 
eller så framstod individen på fotot som upphöjd genom att fotot var taget i ett 
underifrånperspektiv. På en konnotativ nivå knöt fotografierna an till ett ideal 
om den muskulösa maskulina kroppen, som utgjorde en ikonisk myt. Bildens 
refererande till sådan symbolik – eller annorlunda uttryckt den latenta ideologi 
som förmedlades – kunde förstärka uppmaningen om att träna och strävan 
efter att nå idealet om den muskulösa kroppen. Både idealet och strävan efter 
idealet förstärkte varandra på så sätt.749 

Visualisering och fotografier blev som sagt ett allt viktigare inslag inom 
pressväsendet under min undersökningsperiod. Kroppen fick också en ökad 
betydelse genom att den visualiserades och gjordes mer tillgänglig att be-
trakta, särskilt kända personers kroppar.750 Fotografierna torde även ha knutit 
an till människors faktiska erfarenheter och deras motiv framstod som något 
betraktaren kunde identifiera sig med och eftersträva, eller kanske förkasta. 
Enligt Susan Sontag ger kameran fotografen makt över det fotograferade 
objektet. Kameran och fotografiet har kommit att påverka den moderna männ-
iskans uppfattning om skönhet och vad som anses vara vackert. Fotografiet 
skapar på så sätt en illusion även om fotografiet gör anspråk på att visa den 
sanna bilden. Barthes pekar exempelvis också på att människor alltid poserar 
då de är medvetna om att en kamera är närvarande.751 Enligt Qvarsell användes 
bilder och rubriker i reklamen för att ge ett personligt tilltal och adressera 
läsarna med korta och slående rubriker.752 Detta var mycket tydligt i det 
material jag undersökt. 

                                                        
748 Atletik nr 8 1955 s. 1.  
749 Barthes 1977; Barthes 1976; Fiske 1990.  
750 Hirdman A. 2001 s. 30–31. 
751 Sontag 1981 se särskilt s. 101 och 176; Barthes 1986. 
752 Qvarsell 2005a s. 10. 
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Debatten om bodybuildingens vara eller icke-vara fortsatte under 1950-
talets andra hälft, och den togs också upp i samband med Tyngdlyftnings-
förbundets årsmöte 1959.753 Atletik/Kraftsport med sin dåvarande redaktör 
Franzén hörde till dem som menade att kroppsbyggning var av godo även för 
tyngdlyftare. Det går att se en tydlig påverkan från bodybuilding i de porträtt 
av tyngdlyftare som prydde första sidan i Kraftsport.754 Under 1950-talet 
anordnades dessutom VM i tyngdlyftning och bodybuilding samtidigt, där 
tyngdlyftaren Tommy Kono kunde ta hem titeln i båda grenarna. Just Tommy 
Konos framgångar användes även som ett argument mot de tyngdlyftare som 
kritiserade bodybuildingen.755 

Vissa tyngdlyftare menade dock att byggning inte gav ett normalt utseende. 
De kallade kroppsbyggningen nedsättande för ”spegling”, vilket byggarna 
uppenbarligen blev ilskna över.756 Kroppsbyggningen sågs och beskrevs som 
något narcissistiskt. Tydligt var hur två skilda ideal ställdes mot varandra, ett 
mer traditionellt tävlings- och resultatinriktat ideal mot ett nyare som istället 
kom att betona att träningen skulle utövas för att få en vackrare och ”hälso-
sammare” kropp. Förbättrade tävlingsresultat var inte längre träningens syfte 
utan träningen och kroppens utseende blev istället själva målet.757 Detta märk-
tes inte minst i den gymkultur som började växa fram i Sverige under min 
undersökningsperiod. Redan vid slutet av 1950-talet dominerade bodybuild-
ingen den forna tyngdlyftningstidskriften. Tyngdlyftningsförbundet satte dock 
slutligen ner foten och 1962 var tidskriften återigen främst en tyngdlyft-
ningstidskrift. 

Tidningens ändrade fokus under 1950-talet sade dock något om den föränd-
rade syn på idrott och träning som i våra dagar tar sig uttryck i försäljning av 
kostpreparat, träningskläder och kommersiella gym – helt enkelt en ökad 
                                                        
753 Se exempelvis Atletik nr 7 1955 s. 1; nr 6 1955 s. 8–9; Kraftsport nr 6 1956 s. 5–6; nr 11 
1956 s. 17; nr 12 1956 s. 8; nr 1 1957 s. 12; nr 1 1959 s. 3; nr 4 1959 s. 3; nr 6 1959 s. 11. En 
insändare med signaturen ”Skriket” menade att det var felaktigt av Kraftsport att mana till 
muskelbyggning, eftersom den ökning av kroppsvikt som byggningen medförde inte motsva-
rades av resultatförbättring i tyngdlyftning: Kraftsport nr 9 1959 s. 22. Se även Atletik nr 9 1955 
s. 2; Kraftsport nr 11 1959 s. 19. Tidningen blev alltmer positiv till byggning, vilket stärktes av 
insändarskribenter som skrev uppskattande om den, t.ex. 19-årige Henry Bergström, senare ett 
ledande namn inom svensk bodybuilding: Atletik nr 11 1955 s. 2 och 16. Två nummer senare 
hade Atletik lyssnat till Bergströms förslag om mer byggning i tidskriften och bodybuildarna 
fått en egen sida, där Bergström själv poserade i poseringsbyxor. Atletik nr 1 1956 s. 5. 
754 Kraftsport nr 10 1959 s. 3; nr 1 1959 s. 1. 
755 Atletik nr 7 1955 s. 3 och 5. 
756 Kraftsport nr 3 1957 s. 6; nr 2 1959 s. 22 (citat). 
757 Signaturen Atletho menade dock att det inte bara räckte med att få fina kroppar – även 
tyngdlyftare brukade enligt honom få höra att de hade ”välväxta” kroppar; ”Det räcker inte bara 
med att ha välbyggda muskler – de skall kunna åstadkomma något också”. Atletik nr 9 1954 s. 
12. Se även insändaren R. E., en tyngdlyftare från Malmö, som kritiserade tidningen för att 
denna menat att tyngdlyftare borde träna bodybuilding. Byggare var dock stela och långsamma 
i sina lyft, hävdades det. Redaktionen svarade att i Sverige hade byggning utövats för kort tid 
för att det ännu skulle gå att uttala sig om lyftresultaten. Kraftsport nr 5 1956 s. 4. 
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kommersialisering av idrotten men även ett tränande utanför de traditionella 
föreningsstrukturerna. Denna kommersiella träningskultur har även kommit 
att beskrivas som en form av medelklasskultur, där kroppen ses som en yta för 
konsumtion och kroppen som ett problem som träningen kan råda bot på.758 
Forskningen kring detta har många gånger utgått från den amerikanske socio-
logen och nationalekonomen Thorstein Veblens teorier om iögonfallande 
konsumtion (conspicuous consumption) och iögonfallande fritid (conspicuous 
leisure). Veblen formulerade sina teorier redan vid slutet av 1800-talet, 
särskilt i The Theory of the Leisure Class (1899), som ett sätt att förstå den 
övre medelklassens och överklassens alltmer skriande behov av att visa upp 
konsumtion av såväl produkter som fritidssysselsättningar som ett bevis på 
social status. Senare forskare har utgått från hur iögonfallande konsumtion 
fungerat som ett sätt att odla en identitet, vilket reklam för olika produkter 
kunnat anspela på. Konsumtionen blir till ett mål i sig själv och ett medel för 
att höja den egna statusen.759 Senare under 1900-talet kunde i och med ökad 
välfärd och köpkraft dessa mekanismer få än större betydelse, och det är 
förmodligen detta som begripliggör de ökade tendenserna mot kommersiell 
konsumtionskultur i 1950-talets Atletik. 

Kroppen kommersialiseras 
Den förändrade synen på bodybuilding i Atletik kan delvis förklaras med att 
tidningen inledde ett samarbete med den nordamerikanske entreprenören Bob 
Hoffman, vars produkter börjat säljas i Atletik under 1950-talet. I en artikel 
från 1955 försvarades denne av signaturen Mr. Parker, gentemot den kritik 
som Hoffman mött i lyftarkretsar för att han var för mycket av en affärsman 
som sålde träningsprodukter och proteinpulver, Hoffmans så kallade ”Hi-
protein”, som också kom att säljas genom Atletik. Mr. Parker tillstod att 
Hoffman förvisso var affärsman, ”men han är också idealist”, och det skulle 
vara dumt att bortse från Hoffmans erfarenheter i kraftsporten, särskilt då han 
var mentor för USA:s tyngdlyftningslandslag och gjort en insats för nationen 
USA. Hoffman hade redan under 1940-talet likt andra företagare insett att det 
fanns pengar att hämta i den kommersiella framväxande idrotten. Genom att 
ha ett ”stall” av bodybuilders, såsom 1948 års Mr. Universum John Grimek 
(som dessutom prydde Atletiks framsida i samma nummer), kunde Hoffman 
skaffa sig en lukrativ affärsverksamhet, som dock vida skulle överträffas av 

                                                        
758 Se exempelvis Featherstone 1991 s. 170–171; Smith Maguire 2002.  
759 Baudrillard 1993; Berger A. 2000; Lury 2011. 
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bröderna Joe och Ben Weider.760 Genom att kroppsbyggarna i båda stallen trä-
nade efter deras respektive program, sålde deras träningsprodukter, protein-
pulver och prydde deras tidningsomslag, kunde stora pengar tjänas.761 

Bröderna Weider grundade internationella bodybuildingförbundet IFBB 
och ägde dessutom Mr. Olympia-tävlingarna, och blev därigenom ledande 
aktörer inom hela bodybuildingbranschen. Deras ”stall” av byggare skördade 
också framgångar på arenan och gjorde reklam för deras olika produkter. 
Andra yngre förmågor kunde exempelvis få arbete i deras fabriker och på så 
sätt stå på tillväxt. Bröderna Weider var även bland de första att föra fram 
behovet av att isolera olika muskelgrupper för att maximera uppbyggnaden av 
muskelvolymen.762 

Jag har tidigare visat hur kraftsportare främst fått sitt värde genom styrka 
och fysiskt arbete. Under 1950-talet började dock värde anses kunna tillföras 
kroppen genom införskaffande av olika varor. Kroppen blev därmed i ännu 
högre grad en produkt och ett ting i sig självt, som kunde utvecklas genom 
träning och genom att köpa olika konsumtionsvaror. När varor såldes till 
läsaren kom läsarens kropp dessutom alltmer att manas till att bli ett objekt för 
förbättring, för att på så sätt öka sitt värde: kroppens yta och utseende 
förtingligades, reifierades. Kroppen blev till något som skulle vara en spegel 
av det egna jaget. Den började betraktas som ett objekt och något som hela 
tiden kunde förbättras som ett självändamål, inte som ett medel för arbete eller 
idrottsliga resultat. 

Denna process kan ses som en form av självobjektivering. Detta begrepp 
hade använts av Lukács för att beskriva hur en människas funktioner blir till 
en vara, då arbetaren börjat se sitt eget arbete som en vara hen förfogar över, 
som en följd av att relationerna mellan människor i ett kapitalistiskt samhälle 
alltmer baseras på varuutbyten. Sociala relationer får därmed ett bytesvärde; 
relationerna blir till handelsvaror. Varuutbytet blir i Lukács tappning struktur-
erande för hela samhällsväsendet, vilket han kallade för atomisering eller 
isolering. Utvecklingen leder till att objekt blir till subjekt och subjekt till 
objekt.763 Kroppen hade inte längre bara ett värde genom att det kroppsliga 
kapitalet kunde bytas till ekonomiskt kapital genom arbete eller idrotts-
framgångar. Nu hade även kroppens yta – dess utseende – i sig blivit ett ting 
och i förlängningen en vara. Det handlade alltså inte i det fallet om kroppen 

                                                        
760 Atletik nr 7 1955 s. 3 (citat) och 5. Se även Atletik nr 8 1955 s. 16; nr 9 1955 s. 5; nr 10 1955 
s. 12; angående Hoffman och Hi-protein. Det första konstaterandet att tyngdlyftare åt protein-
pulver i tablettform förekom i Atletik nr 2 1955 s. 9–10. Mr Parker visade sig några nummer 
senare vara en viss Lars Bruér bosatt i Kanada, som själv sysslat med byggning. Atletik nr 9 
1955 s. 8. Se även Fair 1999. 
761 Lars Bruér menade dock att toppen inom tyngdlyftningen i Sverige först skulle nås när lyft-
arna accepterade och blev mer positiva till byggningen, vilket också skulle bryta tillbakagången 
i antalet aktiva och medlemmar: Atletik nr 9 1955 s. 8. 
762 Kraftsport nr 8 1957 s. 3 och 17; nr 3 1957 s. 11.  
763 Lukács (1923) 1971. 
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som vara på en arbetsmarknad, utan något som hade sitt värde genom sina 
estetiska företräden. 

I förlängningen innebar alltså reifikationen, då sociala relationer och männ-
iskor betraktades som ting, också att kroppens yta betraktades som ett ting. De 
exempel som jag redan anfört där inköp och bruk av olika konsumtions-
produkter framhävdes som en viktig metod för att förbättra den egna kroppen, 
är ett uttryck för hur nytt värde hela tiden kunde tillföras kroppen. Kroppen 
hade blivit till en konsumtionsyta. Genom den minskade kopplingen till 
kroppar såsom arbetskraft, blev också det nya betonandet av kroppen som 
konsumtionsyta mer klassöverskridande. 

Featherstone har pekat på hur förkroppsligandet förändrats genom den 
ökande mängden av produkter som betonat utseendets betydelse och hur 
reklamen länkat produkterna till kroppen, vilken framhävdes som central för 
personlighetens uttryck och identitet. Kroppens utseende och anblick fram-
ställdes som en källa till självförverkligande. Featherstone skiljer mellan den 
inre kroppen, som står för hälsa och skötsel, från den yttre kroppen, som rör 
individens utseende och uppenbarelse. I konsumtionskulturen har de båda, den 
inre och den yttre kroppen, blivit sammanbundna genom idéer om hälsa 
respektive fitness. Massmedia och reklamannonser har marknadsfört och 
marknadsför ännu produkter genom stiliserade bilder av ungdom och skönhet. 
Det var (och är) unga och vackra kroppar som sålde produkten.764 Turner 
menar att konsumtionskulturens besatthet av hälsa och vältränade kroppar bör 
förstås som ett medel för att uppnå målet om yttre skönhet och attraktivitet.765 

I överförd bemärkelse var en vältränad och stark kropp, som kunde slå 
knockout och lyfta tungt, ett mål i sig i mitt material under hela tidsperioden. 
Tyngdpunkten lades vid vad kroppen kunde utföra och inte bara vid hur den 
såg ut. Men, med bodybuildingens inträde på träningsarenan under 1950-talet 
började detta alltså att förändras. Som jag diskuterat ovan använde reklam-
annonserna ofta olika former av bekännelseberättelser för att sälja in produkter 
och varor. Kroppen var något som skulle utvecklas genom styrketräning, men 
under slutet av undersökningsperioden blev detta något som alltmer gjordes 
genom att köpa saker. Detta kan ses som ett utslag av och symptom på 
kroppens reifikation och varufiering. Kroppen såsom alltmer en konsumtions-
yta och mål i sig, underströks av samarbetena med kommersiella aktörer som 
sålde kost- och träningsprodukter. I detta avsnitt ska jag gå närmare in på hur 
detta tog sig uttryck i de svenska kraftsportsmiljöerna. 

Vid mitten av 1950-talet hade ledningen för Atletik inlett ett samarbete med 
bröderna Weider och börjat sälja deras produkter – de tog alltså över den roll 

                                                        
764 Featherstone 1991 s. 170–171.  
765 Turner 1992 s. 47. 
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som Hoffman haft tidigare.766 Samarbetet innebar att flertalet fotografier och 
artiklar kom att hämtas och översättas från Joe Weiders tidskrift Muscle 
Power grundad 1942. Detta möjliggjorde för Weider att föra ut sina egna kost- 
och träningsprodukter genom såväl direkt som indirekt reklam i tidningen. Det 
nya samarbetet avspeglade sig i en artikel om syskonen Léo och Réjane 
Robert. 1955 vann Léo Robert bodybuildingtävlingen Mr. Universum, som 
hölls första gången 1948 i anslutning till London-OS, initierad av Strength 
and Health för att öka intresset för viktträning. Léo Robert skulle senare delvis 
bli en reklampelare för Weiderkoncernen, och båda syskonen prydde Atletiks 
omslag i samma nummer, poserande i badbyxor respektive baddräkt. De båda 
sades ha tränat upp sig till nästan fulländad fysik, vilket också ansågs bekräftas 
av framsidesbilden. Syskonen hade under ett par år tränat efter Ben Weiders 
”system”, som förklarades vara analogt med det system tränaren och skri-
benten Lars Bruér presenterat i Atletik. Det framhölls dessutom att Léo Robert 
även haft god hjälp av Weiders protein i sin uppbyggnad.767 

 

 

Léo Robert poserar i bar 
överkropp och förbereder en 
proteindrink av Weiders 
märke, där burkens logga 
dessutom syns tydligt i bilden. 
Källa: Kraftsport nr 12 1955 
s. 5. 

 
                                                        
766 Bröderna Ben och Joe Weider var affärsmän från Montréal som drev ett företag inriktat på 
bodybuildingprodukter såsom kosttillskott, träningsprodukter och tidskrifter. Företaget är fort-
farande verksamt idag. Bröderna var även grundare av International Federation of Body-
Builders (IFBB), 1946. Joe Weider var själv en relativt framstående bodybuilder.  
767 Atletik nr 12 1955 s. 5.  
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Artikeln var i mycket att betrakta som reklam för Weiders träningssystem och 
proteinpulver. Till artikeln hörde även ett fotografi där Léo Robert poserade i 
hemmiljö, vilket underströk det vardagliga som ett rumsligt index för att öka 
igenkänningsfaktorn hos betraktaren av bilden. På så sätt menar jag att bilden 
knöt an till en föreställning om möjligheten i att uppnå idealkroppen.768 
Samtidigt fungerade Roberts muskler som ett ideal att sträva efter och som en 
mytbild i en vardaglig miljö. Robert bar inget på överkroppen, vilket avslöjade 
hans muskulösa bröst, mage och armar. På benen bar han dock vanliga khaki-
byxor för att understryka vardagligheten. Framför på en bänk stod ett glas vari 
Robert just var i färd med att hälla en sked proteinpulver. Proteinpulvret 
kändes igen på förpackningen han höll i den andra handen. Robert tittade 
direkt uppmanande mot betraktaren. Bildtexten under löd: 

Leo Robert, ”Mr Universum 1955” har inte vunnit sin titel så lätt. 6 timmars 
träning om dagen har inte varit ovanligt, och naturligtvis dessutom ett exemp-
lariskt levnadssätt. Själv påstår Leo, att Ben Weiders Protein har hjälpt honom 
på vägen i hög grad och samma är förhållandet med Weiders träningssystem, 
allt sådant som Atletik numera kan förmedla till våra skandinaviska läsare. 

Alla KAN bli lika kraftiga som Leo Robert, men det som fordras är järnhård 
vilja, självdisciplin och ett högt mål.769 

 
Vidare riktades i artikeln en uppmaning till läsarna att de borde börja träna 
och inte låta sin kropp förfalla. Om träningsexemplen som gavs på nästfölj-
ande sida efterlevdes, skulle läsaren vara en bit på väg. Detta bör tolkas som 
att vardaglighet kontra mytbild knöt an till varandra, för att öka köpsuget hos 
läsaren. Läsaren kunde i sin egen vardag använda proteinpulvret för att sträva 
efter att nå idealkroppen, vilket förmedlades genom bildens indexikalitet och 
på en konnotativ ideologisk nivå. 

Träningsprogrammen började hädanefter presenteras i enlighet med 
”Weiders system”, och flera fotografier var dessutom hämtade från artiklar i 
Weiders tidskrifter Muscle builder och Muscle & Fitness, såsom de tidigare 
nämnda fotografierna på Léo och Réjane Robert.770 I artikeln om syskonen 
Robert interagerade såväl kommersiella som disciplinära krafter. I den ovan 
citerade bildtexten gjordes reklam för Weiders produkter, som tillsammans 
med hård och disciplinerad träning kunde hjälpa läsaren att nå målet om den 
muskulösa drömkroppen. 

Reklam knyter vanligen an till ideal, föreställningar och känslor för att 
skapa ett habegär. Den syftar till att få betraktaren att förändra ett beteende 
                                                        
768 Barthes 1977; Barthes 1976; Fiske 1990.  
769 Atletik nr 12 1955 s. 5. I Atletik börjar även samma bild med Robert att användas jämte 
reklam för Weiders protein, med en talong där den som ville enkelt kunde beställa hem det 
muskelutvecklande proteinet till sig. Se t.ex. Atletik nr 1 1956 s. 9; Kraftsport nr 6 1956 s. 8–9; 
nr 4 1957 s. 6; nr 8 1957 s. 20; nr 11 1957 s. 15; nr 2 1958 s. 19; nr 10 1958 s. 12. 
770 Kraftsport nr 6 1956 s. 1; nr 3 1957 s. 10–12; nr 5 1957 s. 1; nr 4 1959 s. 15 och 18 (där Joe 
Weider skriver om ”Bulk- och styrketräning”); nr 5 1960 s. 16–17. 
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genom att lyfta fram den egna varans eller tjänstens förträfflighet. Reklamen 
rymmer även ideologiska föreställningar som avspeglar maktförhållanden och 
sociala relationer mellan klasser och grupper – idéerna om en hälsosam och 
muskulös kropp är ett exempel på det. Forskningen om reklam har just lyft 
fram att för att varor ska ses som attraktiva av en potentiell köpare, behöver 
de förknippas med något eller några värden som attraherar.771 Det kan exemp-
elvis vara en lösning på ett problem, såsom en för svag kropp: genom inköp 
av proteinpulver kan dock denna kropp förändras till en muskulös idealkropp. 

Sociologen Chris Shilling har framhävt att i det moderna samhället har 
kroppen i hög grad blivit till ett projekt, och börjat ses som någonting som 
ständigt behöver omformas och förbättras.772 Kroppen blir aldrig en färdig 
produkt, utan den kan alltid göras bättre, starkare och vackrare. Detta medför 
ett slags reflexivitet i synen på den egna kroppen: den måste hela tiden 
kontrolleras och granskas av den enskilde för att säkerställa att den ständigt 
kan förbättras, så att målet om den ideala kroppen dessutom kan uppnås (eller 
åtminstone komma nära det). Problemet är att idealet är undflyende och i 
oupphörlig rörelse, och vilka implikationer detta fick för den enskilde kommer 
jag att diskutera längre fram. Detta ständiga granskande av kroppen medförde 
en osäkerhetskänsla som underlättade för de kommersiella krafter som ville 
sälja in produkter. Det innebar en kapitalisering på självkritik och bristande 
självuppskattning – vilket förstås underblåstes av artiklar som de tidigare 
citerade där kroppar som stod långt från idealet var något att ”skämmas över”. 

Genom att följa Weiders träningsprogram och köpa deras träningsprod-
ukter och kosttillskott, skulle det gå att närma sig målet om den vältränade 
kroppen. I tidningens kostråd gjordes också reklam för företagets varor och i 
en svensköversatt artikel av Ben Weider uppmanades läsarna att äta ”rätt”, 
som frukt till dessert och självfallet Weiders kostprodukter. Det konstaterades 
också att: ”Du är vad du äter”.773 

För att läsaren också skulle börja sträva efter att få den perfekta kroppen, 
behövde denne även idealbilder att förhålla sig till. Som sådana fungerade de 
fotografier på av Weiderkoncernen betalda nordamerikanska bodybuilding-
stjärnor som fanns i mängder i Atletik efter 1955, och som sade sig träna efter 
koncernens system och använda deras produkter.774 Atletik kan ses som en del 

                                                        
771 Qvarsell 2005a s. 12–15. Se även O’Barr 1994. 
772 Shilling 2012, se särskilt s. 6–12.  
773 Kraftsport nr 3 1960 s. 2 och 27 (min kursivering, fetstil i original); se även Kraftsport nr 
11 1956 s. 1; nr 10 1959 s. 5–6 och 20.  
774 Från och med 1956 gjorde tidningen reklam för Weiders protein i princip i varje nummer, 
och det handlade inte bara om annonser utan i många fall var reklamen insmugen i artiklar om 
träning; t.ex. Kraftsport nr 11 1956 s. 15; nr 5 1960 s. 16–17; nr 6 1960 s. 5 och 11. Ett vanligt 
grepp var att kända utländska byggare på olika sätt användes i reklam och artiklar för att 
framhäva Weiders produkter: Kraftsport nr 5 1956 s. 11; nr 7 1956 s. 13 och 20; nr 8 1956 s. 3 
och 11; nr 12 1956 s. 10–12; nr 8 1957 s. 20; nr 5 1959 s. 27; nr 11 1959 s. 14; nr 8 1960 s. 27; 
nr 10 1960 s. 13. Se även reklamen för översättningen av Weiders träningsinstruktionsbok: 
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i den kommersiella utveckling som började avspeglas i 1950-talets förändrade 
syn på träning och kropp genom exempelvis uppkomsten av vinstinriktade 
gym. Mitt i denna förändring hoppades Atletik själv tjäna pengar på att vara 
svensk förmedlare av Weiders produkter och på köpet öka sin upplaga. 

I samhället som helhet blev kommersiella inslag såsom reklam allt vanlig-
are under efterkrigstiden. Samtidigt ökade också köpkraften hos den svenska 
befolkningen i stort, i takt med industrialiseringen och den expanderande 
hemmamarknaden för exempelvis konfektionsindustrins produkter, under-
blåst av ökat välstånd och en befolkningsökning som stärkte efterfrågan på 
konsumtionsvaror.775 Detta märks tydligt i Atletik/Kraftsport under 1950-talet. 
Genom samarbetet med Weider kom Atletiks/Kraftsports reklam vanligen att 
utformas som regelrätta artiklar och framstod inte som annonser. Artiklarna 
skrevs ”i samarbete med Ben Weider” och framhöll de stora fördelarna med 
HI-protein – hur väl proteinet framställdes, den långa hållbarheten och hur 
Weider själv mycket noga övervakade tillverkningen. Dessutom publicerades 
en lista på kroppsbyggarstjärnor som använde pulvret.776 Allt mer kom att 
handla om särskilda produkter som kunde köpas via tidningen.777 När en sådan 
produkt skulle marknadsföras implicerades ibland – tvärtemot de ideal som 
dominerat tidigare – att ett hårt kroppsarbete snarast kunde vara hämmande 
för den som ville uppnå styrka. Istället framhölls träningen, som fick försiggå 
på fritiden. Exempelvis förklarade en skribent att Weiders protein var utmärkt 
för den som – liksom han – arbetade i skogen eller hade ett annat hårt arbete, 
men ändå ville orka träna om kvällarna.778 

Att skapa begär och köpsug 
Skildringen av den svaga eller sjuka kroppen som genom egna ansträngningar 
och träning reste sig mot hälsa och stryka, kopplades också samman med 
försäljning av och reklam för olika Weiderprodukter. Kroppsbyggaren Ed 
Theriault förklarade till exempel hur han som grabb varit spinkig och liten, 
                                                        
Kraftsport nr 8 1956 s. 2; nr 11 1956 s. 2. Tidningen betonade också att de behövt öppna en 
särskild filial i Sverige för ”att klara av den stegrande efterfrågan på Weiders produkter”: 
Kraftsport nr 9 1958 s. 26. Med Kraftsport nr 5 1958 följde en reklambroschyr för att köpa 
Weiders produkter, och i Kraftsport nr 10 1959 s. 6, fanns en lista på de återförsäljare av 
Weiders protein som fanns i Sverige. Från Kraftsport nr 2 1958 och resten av året fanns en hel 
reklamsida (s. 2) för Weiders protein med ett fotografi på tyngdlyftaren Doug Hepburn och en 
före-och-efter-bild på Mr. Canada, som illustrerade hur muskulös en smal person kunde bli 
genom att träna efter Weiders system och äta Weiders produkter. 
775 Magnusson 2002 s. 363–380; Arvidsson 2005 s. 111. 
776 Kraftsport nr 6 1956 s. 2. Några nummer senare förekom även en artikel med tre svenskar 
som hade provat och rekommenderade proteinet. Det förklarades återigen att Weiders protein 
kunde beställas hem från Kraftsport mot postförskott på 21 kr; Kraftsport nr 6 1956 s. 11. 
777 Se exempelvis Atletik nr 5 1955 s. 16.  
778 Kraftsport nr 5 1956 s. 11. 
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men genom förnuftig träning efter företagets träningssystem och inmund-
igande av deras protein och energi-olja hade han blivit en muskulös champion. 
Theriaults okuvliga vilja till att bli muskulös hade även lett fram till ett 
prestigefullt arbete som redaktör för en av koncernens tidskrifter. Artikeln om 
Theriault avslutades även med den gängse uppmaningen till läsaren att den 
som var spinkig kunde bli stark genom att börja träna.779 

I denna och liknande artiklar skildrades den kroppsliga framgången som en 
spikrak väg mot lycka. De kunde exempelvis handla om Joffre Hemeney, som 
från en utgångsposition med sjukdom, arbetslöshet och vänner som kallade 
honom ett vandrande skelett, sedan börjat träna med Weiders proteiner. Han 
blev Mr. Canada och dessutom ”Canadas yngste polischef” i Huntingdon 
utanför Montréal. Träningen och kroppsbyggningen hade inneburit såväl 
fysisk som yrkesmässig och social framgång. Artikeln och framgången illust-
rerades av en före-och-efter-bild på Hemeney som mager och sedan muskulös. 
Kraftsport förklarade att det var samme man på båda bilderna, men ”träningen 
har gjort kroppen stark och frisk och lynnet gladare”.780 Styrka associeras med 
friskhet, och en mager kropp med sjuklighet. Muskler medförde även ett glad-
are lynne och humör. Det tidigare dominerande narrativet om det enkla livet 
som kroppsarbetare, där det fysiskt påfrestande yrket fungerade som en 
träningsgrund, började alltmer överflyglas av berättelser som dessa, där driv-
kraften var målet att nå en chefsposition. Gemensamt var dock fortsatt att för-
sörjningsbördan låg på mannen, och det högre syftet var att kunna försörja sin 
familj på ett bra sätt. 

Enligt Turner, som studerat hur kroppen och kroppens skötsel setts som en 
samhällsangelägenhet och ett samhällsproblem, har både staten och andra 
aktörer i samhället genom historien försökt lösa dessa problem. Det har skett 
genom lagstiftning och uttryckts i religiösa och medicinska idékomplex. 
Under kapitalismen har tendensen att internalisera lösningarna hos individer-
na själva förstärkts. Det ”hälsosamma” har exempelvis i reklam och andra 
marknadsföringsstrategier framställts som något eftersträvansvärt för individ-
en att sträva efter. Reklam och försäljningsstrategier kom också att spela på 
olika föreställningar om denna hälsosamhet. Detta skapade en ambivalens och 
en osäkerhet hos individen om hur kroppen bäst borde skötas, både inför det 
egna jaget och hur den egna kroppen tog sig ut inför andra. Kroppen blev att 
betrakta som en spegel av detta; en slapp kropp ansågs höra ihop med ett slappt 
sinnelag.781 

                                                        
779 Kraftsport nr 2 1960 s. 19.  
780 Kraftsport nr 11 1957 s. 3 och 5. Se även hur byggaren Jackie Brown från Kanada fötts som 
klen och sjuklig och blivit retad för detta av ”kamraterna”, men så började han träna efter 
Weiders kurser, åt deras näringspreparat och nådde framgång tack vare sina muskler, Kraftsport 
nr 7 1960 s. 2.  
781 Turner 1992 s. 47; Turner 2008. 
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På liknande sätt har forskare som Nikolas Rose diskuterat kapitalismens – 
och särskilt senkapitalismens – besatthet av hälsa, vilken alstrat ett idékomp-
lex som ibland kallats healthism – på svenska hälsoism. Det är att betrakta 
som ett ideologiskt rättesnöre som fått medborgarna att disciplinera sig själva 
till hälsosamhet. I detta perspektiv var och är kroppen att betrakta som ett 
uttryck för individens moraliska hållning. Hälsa säljs i det kapitalistiska sam-
hället framförallt in genom reklam för olika produkter och inte genom statliga 
hälsokampanjer, som i hög grad förlorat sin tidigare betydelse. Individer 
internaliserar hälsa som en ideologi och ansvaret för hälsosamheten ligger inte 
längre på statliga interventioner. Rose förlägger framväxten av denna ideologi 
till efterkrigsdecennierna. Petr Skrabanek tidfäster hälsoismens födelse till 
1970-talet, då det skulle ha uppstått en sorts kult eller ersättningsreligion kring 
hälsan. Ansvaret låg på den enskilde individen. I detta fanns en dualism då 
den hälsosamma sågs som moralisk, medan den som uppvisade ohälsosamma 
beteenden betraktades som en dålig individ.782 

Jag vill dock mena att hälsan som norm går att finna betydligt tidigare, även 
om den mycket väl kan ha förstärkts mot 1900-talets slut. I mitt material fanns 
en spänning mellan stat och marknad/konsumtion vad gäller hälsonormen, och 
under perioden 1920–1960 skedde också en förändring i förhållandet mellan 
de båda. Statsmakten hade redan i äldre tider önskat sig hälsosamma individer 
för exempelvis fosterlandsförsvar. Senare betonades produktivitet och folk-
hälsa inom välfärdsstatens ramar, som jag tidigare redogjort för.783 Under peri-
oden efter första världskriget rådde även en livaktig förenings- och hälsotrend. 
Intresset för kroppen var också del i en våg av vetenskapliggörande och ratio-
nalisering av kroppen; viktminskning och bastubad kunde exempelvis sam-
manfogas i ett slags vetenskapligt och rationellt resonemang, som också blev 
en del i ett skötsamhetsideal.784 Den gode medborgaren ansågs kunna ta hand 
om sin hälsa och häri blev också träning en viktig ingrediens. På 1930- och 
40-talen framträdde en strävan mot större frihet vad gäller kroppsaktiviteter 
och viljan att föra ut dessa till en större allmänhet. De icke invigda skulle 
förmås att ta upp någon form av fysisk aktivitet.785 Avsaknaden av fysisk 
aktivitet började ses som något farligt för individen vid denna tid, men även 
om hälsan debatterades som en individfråga hade den betydelse för samhället 
som helhet. Det ställdes krav på att individen behövde kunna disciplinera sig 
själv för nationens bästa; skötsamhet blev en dygd.786 

Samtidigt som sociala reformer infördes för just folkhälsans skull, blev 
kroppen också något som medborgarna skulle sköta om själva. Som nämndes 

                                                        
782 Crawford 1980; Rose 1999a; Rose 1999b, spec. s. 86–87; Skrabanek 1994 s. 15–16. Se även 
Bolling 2005. 
783 Se kapitel 3. 
784 Frykman 1993; Nilsson 2011 s. 35–36 och 69–70. 
785 Palmblad & Eriksson 1995 s. 25–35. Wijk 2005 s. 145 och 190. 
786 Bolling 2005 s. 188. Nilsson 2011 s. 76.  
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ovan har bland andra Nikolas Rose visat hur kroppen under efterkrigstiden 
alltmer blev den enskildes eget ansvar. Inom ramen för denna föreställning låg 
även ett slags moraliserande. Den ökade konsumtionen ledde till en ökad 
individualisering och kroppen sågs alltmer som ett uttryck för den egna 
identiteten. Enligt Shilling kom staten att träda tillbaka alltmer, samtidigt som 
kroppen mer blev en vara i sig.787 

Som jag har visat fanns i mitt material uppmaningar om att individen borde 
ta hand om sin kropp för samhällsnyttans skull. Underförstått var att det fanns 
ett egenansvar hos individen att träna och sköta om sin kropp, men det före-
kom även mer tydliga uppmaningar. Vanligen stod dessa bredvid en bild av 
en bodybuilder som poserade eller visade olika träningsövningar i poserings-
byxor. Uppmaningarna gick bland annat ut på att påstå att den avbildade inte 
hade börjat med bättre utgångspunkter än läsaren själv hade just då. 
Idealbilden av hälsa och styrka att sträva efter var bodybuilderns hårfria och 
definierade kropp. Samhällsnyttan med att hålla sig frisk blandades även med 
en mer kommersiell syn på kroppen. Ansvaret att hålla sig stark och frisk var 
som sagt individens eget och för att uppnå detta behövde individen köpa 
Weiderkoncernens kursböcker samt protein och träningsredskap. Det förklar-
ades dessutom handla om individens egen inställning och att alla ”stjärnor” en 
gång haft samma utgångsläge som läsaren själv: ”De hade emellertid en 
brinnande önskan att ändra på detta och då började de träna.”788 Att spela på 
denna föreställning om egenansvaret i relation till bodybuildern som 
idealkropp handlade även om att spela på läsarnas osäkerhet för att sälja såväl 
lösnummer som produkter. 

De skillnader som antytts i tidigare forskning, mellan att å ena sidan betona 
statsmakternas roll och å andra sidan marknadsaktörer och enskilda individer 
som internaliserat hälsonormen, bör inte överdrivas. De båda sidorna behöver 
inte stå i någon motsättning till varandra. Brytningarna som märks i mitt 
källmaterial under 1950-talet kan dock tolkas som ett utslag av att det pågick 
en övergångsperiod mellan en tidigare starkare betoning på statens interven-
tioner och idéer om kollektiva nyttor för nationen och ”folket”, och ett senare 
mer renodlat individcentrerat marknadstänkande kring hälsa och kroppar – 
den mekanism som Rose pekat på. Det senare verkade genom reklam och 
annonser, som sände ut föreställningar om en hälsosam livsstil och kropp, 
vilka internaliserades av enskilda individer och konsumenter. Det hälsosamma 
hade blivit en övergripande ideologi som människor strävade efter att följa. 
Däri hade individen själv huvudansvaret för sin egen hälsa, vilket förstås 
gynnade deras vilja att konsumera hälsobringande produkter. 

Men det ena måste alltså inte utesluta det andra i denna övergångsperiod, 
utan handlar kanske mer om olika nyanser och skiftningar över tid. Framträ-
dande är dock hur kroppen och träningen i allt högre grad kommersialiserades, 
                                                        
787 Rose 1999b s. 86–87; Shilling 1993; Turner 1992 s. 47.  
788 Se exempelvis Kraftsport nr 3 1957 s. 2, och avsnittet Måttfull styrka i kapitel 2. 
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samtidigt som fördelarna med träningen under 1950-talet ofta ställdes mot en 
föreställning om att folket hade fått det materiellt sett bättre, vilket medfört att 
självdisciplinen blivit sämre, och därigenom deras kroppar sjukare och svag-
are. Civilisationens bekvämligheter ansågs ha medfört förslappning, och dess-
utom ansågs brottsligheten öka. Träningen kunde erbjuda samhället såväl som 
individen fysisk hälsa och moraliskt uppvaknande.789 Mer fostrande och 
statsinterventionistiska synsätt på kroppen levde således kvar sida vid sida 
med mer kommersiella och individualistiska synsätt – det var en brytningstid 
mellan åskådningarna. 

Jag hävdar att den starkt konsumtionsinriktade kulturen kring den tidiga 
kroppsbyggningen under 1950-talet har stora likheter med grunddragen i den 
fitnessindustri, där den tidigare forskningen lagt fokus på dess genombrott 
under 1970-talet. I utländsk litteratur har denna tidiga träningskultur främst 
kopplats till en statlig och moralisk ideologi, och inte i lika hög grad en komm-
ersiell sådan.790 Samtidigt menar jag, vilket mina empiriska exempel också 
visat, att det här var en kultur med rötter i en kommersiell konsumtionskultur, 
tydlig under 1950-talet. 

I mitt material finns spår redan under 1950-talet av den mer individuali-
serade gymkultur som skulle slå igenom stort på 1980-talet. Organisationer 
och föreningar som kunde organisera tävlingar och träning började minska i 
betydelse till förmån för de kommersiella gym som nu sakteliga spreds genom 
inflytande från framförallt Nordamerika – även om organiseringen i fören-
ingar fortfarande var det vanliga.791 Träningen blev alltså alltmer individ-
fokuserad, en utveckling som sedan fortsatte under 1960-talet och framåt.792 
Fredrik Nilsson menar att det han kallar folkhemmets kollektivism under 
1960- och 70-talet alltmer ersattes av individualism och därmed en ökad 
kommersialisering av hälsa och viktminskning. Det handlade även om ett ökat 
krav på individen själv att reflektera över sin livssituation och eventuella 
tecken på bristfällig moral och självdisciplin.793 Liknande tendenser har jag 
dock kunnat påvisa i kraftsportstidningarna redan under tidigt 1950-tal. Fetma 
och slappa muskler sågs som individens eget ansvar och något som kunde 
övervinnas genom riktig träning. Jag menar därför att förändringen inte endast 
var kopplad till att bygget av välfärdsstaten kom i stå och utmanades, utan kan 
kopplas samman med en tidigare process som Leo Löwenthal har beskrivit 
som uppkomsten av nya förebilder att efterlikna: konsumtionsidoler (idols of 

                                                        
789 Kraftsport nr 6 1960 s. 30. 
790 Green 1986; Gorn & Goldstein 1993; Budd 1997; Berryman & Park (red.) 1992; Goldstein 
1992. För svenska exempel där gymkulturen undersökt både ur ett historiskt och sociologiskt 
perspektiv, se Johansson T. 1996; Johansson T. 1998; Söderström 1999. 
791 Se t.ex. besöket på gymmet Soma Kalon där träningen skedde efter ”revolutionerande 
amerikanska metoder”, med en reklambild på Kent Andersson, 1959 års Mr. Sweden, som 
uppmanade läsaren att följa gymmets korrespondenskurs. Rekord nr 11 1960 s. 33 
792 Bolling 2005.  
793 Nilsson 2011 s. 84–85. 
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consumption).794 De ökade kraven på individen att reflektera över sin hälsa 
och livsstil kan alltså ses som en del i en kommersialiseringsprocess som var 
framträdande redan i mitt källmaterial, och där konsumtion var ett viktigt 
inslag. Denna process tog sig uttryck i en alltmer individbaserad kultur där 
träning nu gärna skulle bedrivas på egen hand i kommersiella gym, liksom i 
en ökad marknad för träningsprodukter. 

Processen var även ett resultat av kulturinfluenser från USA liksom upp-
komsten av en ungdomskultur och ungdomar med köpkraft. Eric Hobsbawm 
har beskrivit hur ungdomen efter 1945 på grund av föräldrarnas allt bättre 
ekonomiska ställning inte längre behövde bidra till hushållet i lika stor 
utsträckning, vilket öppnade upp för en expanderande kommersiell ungdoms-
marknad.795 Med kommersialiseringen kom också, som Therése Andersson 
visat, olika ideal om utseende och skönhet att verka som starka drivkrafter för 
att konsumera produkter.796 För att få framförallt ungdomar att köpa dessa 
produkter behövde kroppen framställas inte bara som en spegel för individens 
inre egenskaper, en uppfattning som hade varit rådande sedan 1700-talets slut, 
utan nu behövde den ideala kroppen framställas även som något att sträva 
efter, skulptera fram och arbeta med genom reklam och inköp av produkter. 

En del i denna process var reklamen och tidskrifter. Vilka grepp användes då 
i mitt material? 

Före-och-efter-bilder blev överlag allt vanligare i och med Kraftsports 
samarbete med Weider-koncernen, under 1950- och 60-talet. De kunde ut-
göras av bilder på personer som tidigare varit för magra eller för feta, men 
sedan genom styrketräning blivit muskulösa. Bilderna kunde föreställa unga 
män som solade eller badade tillsammans och utgöras av personer som hade 
”vanliga” jobb såsom typograf.797 På ”Byggarnas egen sida” berättade André 
Lepine från Montréal hur sjuklig och mager han varit innan han började träna 
efter Weiders system och äta Weiders protein. Läsaren uppmanades att titta 
på ”före”-bilden för att själv se hur mager och tunn Lepine hade varit. Efter 
tre månader med protein och träning hade han dock ökat 20 kg i vikt och 
tredubblat sin styrka. Läsaren hänvisades sedan till att ta en titt på ”efter”-
bilden, där Lepine uppvisade sina nyvunna muskler.798 

 

                                                        
794 Löwenthal (1944) 1961. 
795 Hobsbawm 1997 s. 373–381. 
796 Andersson Th. 2006.  
797 Kraftsport nr 11 1956 s. 3; nr 9 1957 s. 1; se även Kraftsport nr 4 1956 s. 11; nr 1 1959 s. 
10–11; nr 3 1959 s. 14–15; nr 6 1959 s. 12–13 (Mr. Muscle Beach 1958, Hossein Shokou) och 
15; nr 8 1959 s. 12–13. 
798 Kraftsport nr 6 1956 s. 5. För fler exempel på hur en mager man kunde träna upp sin kropp 
till styrka, se Kraftsport nr 12 1957 s. 17; nr 2 1958 s. 5 och 7.  
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Före-och-efter-bild föreställande den kanadensiske byggaren André Lepine, som 
sade sig ha använt Weiders träningssystem. Källa: Kraftsport nr 6 1956 s. 5.  

 
Berättelser som denna var vanligen ackompanjerade av reklam för Weiders 
protein. Ibland var de direkt hämtade från någon av Weiders tidskrifter, men 
det kunde också vara Kraftsports läsare som själva rekommenderade pro-
dukten. Det är möjligt att dessa läsare var uppdiktade eller eventuellt fått betalt 
för att skicka in de korta notiser där de berättade om hur bra de mådde och hur 
starka de blivit av proteinet, men det intressanta i sammanhanget var den 
närhet till läsaren som detta grepp skapade. Konstellationen bodybuilding-
stjärnan Léo Robert och den ”vanlige” Ragnar från Stockholm som talade om 
de fördelar proteinet gav, var tänkt att gynna en identifikation och projektions-
yta för läsarens begär efter en vältränad kropp som upphöjts till ideal. Ideal-
bilden av en muskulös Robert tillsammans med en ”vanlig kille” som sade sig 
ha fått goda resultat genom Weiderproteinet, var tänkt som ett grepp som 
läsaren lätt skulle kunna känna igen sig i.799 

Under efterkrigstiden ökade förekomsten av reklamannonser, rena pro-
duktplaceringar och försäljning av produkter inom tidningsväsendet överlag. 
Denna utveckling gick även hand i hand med en ökad förekomst av fotografier 
och visuella budskap i tidningsmaterialet. Medie- och kommunikations-
forskningen har pekat på en utveckling där de objekt som avbildades i pressen 
började avses vara inriktade att skapa begär hos läsaren. Detta begär skulle i 

                                                        
799 Kraftsport nr 11 1956 s. 3. För ytterligare exempel på hur läsare själva sade sig ha blivit 
hjälpta av Weiders protein, se Kraftsport nr 11 1956 s. 20. 
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sin tur skapa incitament för konsumtion – av såväl produkter som bilder som 
sådana – och som även kom att spridas utanför reklamens värld och bli en del 
av själva pressväsendets bildestetik. 

Som nämnts stärktes under 1950-talet en särskild ungdomlig konsumtions-
kultur, och ungdomars köpkraft ökade kraftigt.800 Det var också särskilt denna 
grupp som tidningens Weider-reklam sökte nå. Tidigare decennier jag under-
sökt kan i sammanhanget betraktas som en ungdomskultur i vardande. Kon-
sumtionssamhället gjorde att individer sågs som personligen ansvariga för sitt 
utseende och välbefinnande. Människor delgavs samtidigt en illusion av att de 
själva kunde välja hur och vem de ville vara.801 I Kraftsport kom kroppen i 
enlighet med detta att alltmer hamna under lupp. Det moderna jaget blev mer 
instabilt och formbart, vilket bland annat avspeglandes i det ökade intresset 
för bodybuilding. 

Genom konsumtion erbjöds läsaren inte bara vad den behövde, utan även 
vad den åtrådde. Konsumtionsvaran kom också att visa vem personen var, och 
erbjuda en kulturell tillhörighet och identitet. Önskningarna och drömmarna 
om vem individen ville vara skulle uppfyllas genom olika varor och produkter 
och på så sätt skapades ett köpbehov.802 I det följande kommer detta resone-
mang att utvecklas. 

Kroppen som projekt – bli som en kändis! 
I och med att kroppen blev ett föremål för omsorg och förbättring, fram-
manades ett slags osäkerhetskänsla inför den egna kroppen. I detta ingick att 
aktivt sträva mot ett ideal om den perfekta kroppen – som blev till ett projekt 
att genomföra. För att konstruera denna osäkerhet behövdes olika idealbilder 
förmedlas, liksom ständig förbättring och förändring inskärpas. Olika former 
av bilder och text användes för att få läsaren att köpa de produkter som 
salufördes i tidskrifterna. Detta förhållande var exempelvis tydligt i en artikel 
om Jack Delinger – Mr. Universum 1956 – från 1957. Bredvid ett fotografi på 
Delinger i bodybuildingpose samt en fotoserie där Delinger inoljad i poser-
ingsbyxor utförde olika träningsövningar, redogjordes för det arbete denne 
gjorde för Weiderkoncernen: ”han [Jack Delinger] förestår sitt gym. och filial-
kontoret för Weider Barbell Co. i Oakland, California, svarar på korre-
spondens från sina tusenden av vänner och beundrare, skriver artiklar och 

                                                        
800 För problematiseringar av tidpunkten för detta, se t.ex. Bocock 1993; Corrigan 1997; 
Boëthius m.fl. 1998 s. 51; Miles S. 1998. 
801 Se Slater 1997 s. 91. 
802 Shilling 2012. 
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poserar för exklusiva foton för Weidermagasinen, vilka vi i Kraftsport har för-
månen att få del av”.803 

Delingers kroppsstorlek och mått kom fortsatt att hyllas under 1956, ofta i 
samklang med att han även representerade Weiders produkter på USA:s väst-
kust.804 Artiklar av honom och andra kroppsbyggare varvades med reklam för 
Weiders produkter och berättade ett slags träningsmässig framgångssaga om 
hur kroppsmåtten har blivit större och kroppen mer muskulös. De hade 
pregnanta rubriker, såsom Delingers ”Hur jag tränar mina ben”, Mr. Univer-
sum Eduardo Silvestres ”Hur jag tränade upp mitt bröstomfång till världs-
klass”, Dick Dubois ”Mina favoritrörelser”, Pierre Brunets ”Så bygger man 
kraftiga armar (biceps)” och Clarence Ross ”Öka axelbredden på mitt vis…”. 
Dessa träningsartiklar ackompanjerades av svartvita fotografier där body-
buildern visade de olika rörelserna, iförd poseringsbadbyxor för att musklerna 
skulle framhävas.805 

Tidigare forskning har visat att populärpressens avbildande av kända 
personer redan under 1900-talets början var iscensatta för att skapa begär, åtrå 
och drömmar hos läsaren.806 Såväl kroppar som kända personer användes för 
att sälja såväl lösnummer som produkter till läsaren. Delvis kan utvecklingen 
ses som en del av en idol- och hjältedyrkan, vilken Leo Löwenthal som nämnts 
kallat konsumtionsidoler (idols of consumption). Löwenthal menade att 
biografier över kända personer i populärpressen genomgick en slående föränd-
ring från 1901 till 1941, som signalerade framväxten av ett nytt ideal för hur 
samhällets förebilder skulle se ut. Enligt Löwenthal var det amerikanska 
samhällets tidigare hjältar produktionsidoler (idols of production) som härrör-
de från den produktiva sfären, såsom industri och näringsliv och den natur-
vetenskapliga forskningssfären. De få artister och underhållare som förekom 
under 1900-talets första år var inte en del av den mer massunderhållande 
sfären, utan såg enligt Löwenthal seriöst på sin konstform. Under tidsperioden 
vann dock en helt annan form av hjälte mark, som enligt Löwenthal helt hade 
kommit att dominera pressen år 1941: konsumtionsidoler som nästan samtliga 

                                                        
803 Kraftsport nr 10 1957 s. 12. Både frun Loretta och Jack visade olika övningar som respektive 
kön kunde utföra. För att ingen tvekan skulle råda, hade varje bildserie med Jack på vänster 
sida en upplysning om att övningen var till för män medan på höger sida där träningen 
illustrerades av hans fru, stod det ”flickor” i rubriken, s. 12–13. Att Delinger beskrevs som hårt 
arbetande och hur han ”oupphörligen kämpat tills han nått sitt mål” relaterade även till temat 
om kroppen som en framgångssaga. Se även omslagsbilden av Jack Delinger i Kraftsport då 
han poserade inoljad i en ljussättning som framhävde hans muskler, samtidigt som hans styrka 
betonades, Kraftsport nr 3 1956 s. 1. Se även muskelbyggaren Allan Stephan som tränar med 
sin fru och båda säger sig använda Weiders protein, Kraftsport nr 11 1957 s. 2.  
804 Kraftsport nr 3 1956 s. 5.  
805 Kraftsport nr 9 1960 s. 11; nr 9 1960 s. 15 och 25; nr 10 1960 s. 16–19; nr 11 1960 s. 16–
17; nr 12 1960 s. 15. Dessa artiklar var vanligen översatta från någon av Weiders tidskrifter. 
806 Larsson L. 1989; Andersson Th. 2006; Blomberg 2006. 
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var sprungna ur fritids- och konsumtionssfären, inte minst idrotts- och under-
hållningsvärlden.807 

I det kommersiella mediesamhället är publiken indragen i en kändiskult. 
Enligt mediavetaren David Marshall är poserandet en utbredd del av denna 
kult, där offentliga personer omskapas och fabriceras. Vissa individer – de 
kända – ges möjlighet att agera och visa upp sig på denna offentliga arena, 
medan andra individer är tänkta att betrakta, imponeras och hänföras, men 
även känna avsmak inför dessa kända människor. Marshall menar att makten 
i det moderna samhället alltmer manifesteras genom kändisskap, ett påstående 
som givetvis kan diskuteras, eftersom exempelvis ekonomisk makt inte är 
avhängigt kändisskap. I Marshalls resonemang är kändisskapet – om än osäk-
ert för den enskilde – en del av den kommersiella mediekulturen och kändisens 
relation till sin publik handlar delvis om förmågan att skapa identifikation och 
känslor. Kändisen bygger sin status på identifikation, därför behöver hen 
skapa en egen särpräglad individualitet och egenart, samtidigt som denna 
måste vara något som publiken, kollektivet, kan känna igen sig i.808 

1920-talet var i Sverige det årtionde då populärpressen och den moderna 
masskulturen tog form och blev till allmängods, något som kan betraktas som 
sammanlänkat med utvecklingen mot Löwenthals nya idealhjälte – konsum-
tionsidolen. Enligt litteraturvetaren Lisbeth Larsson var det framförallt kvinn-
orna som var de nya konsumtionsidolerna i svensk press, inte minst filmskåde-
spelerskor.809 Även i mitt material blev ett allt rikare bildmaterial påtagligt, 
liksom fokuseringen på enskilda idrottsstjärnor. I mitt material och kanske 
framförallt i boxningstidningarna, där själva tidningen (liksom i viss mån 
olika boxningsevenemang) fortsatte att vara den huvudsakliga kommersiella 
produkten som såldes, låg dock det huvudsakliga fokuset fortsatt på män. 

Jag menar att denna utveckling även hängde samman med en vilja att sälja 
produkter liksom att skapa ett begär inför kända, men även mer okända, per-
soners kroppar. Det är en öppen fråga i hur stor utsträckning som den ökande 
kommersialiseringen av pressväsendet hängde samman med ett nytt tilltal till 
läsarna och en stegrad stjärnkult, vilket påverkade hur kända människor 
avbildades, något som tidigare forskning påpekat. Den stora förekomsten av 
bilder i pressmaterialet från och med 1940-talet behövde dock inte bara ses 
som del i en varufierings- och kommersialiseringsutveckling utan kan kopplas 
till pressmediets tekniska utveckling som sådan.810 

Som en del i den kommersiella kändiskulten ingick ett slags identifikation 
eller spegling i kändisen eller stjärnan. Kändisens relation till sin publik hand-
lade delvis om förmågan att skapa identifikation och känslor hos åtminstone 
en del av publiken. I enlighet med detta undrade många unga män över sina 

                                                        
807 Löwenthal (1944) 1961.  
808 Marshall 1997; se även Ekström 2006 s. 255. 
809 Larsson L. 1989 s. 116. 
810 Löwenthal (1944) 1961; Marshall 1997; Rydén 2001.  
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kroppar och hoppades på att de skulle kunna bli något inom gebitet, något som 
exempelvis framkommer i läsarbrev till kraftsportstidningarna.811 

Träningsartiklarnas syfte var att förmå läsaren att förstå att alla kunde träna 
upp sin kropp och bli lika muskulösa som någon av muskelbyggarvärldens 
stjärnor. Det räckte dock inte bara med det, utan läsaren behövde dessutom 
göras osäker inför och ifrågasätta den egna kroppen. Att skapa begär men även 
osäkerhet hos mottagaren är ett beprövat grepp inom reklamvärlden, och så 
var även fallet i träningsartiklarna.812 1956 förevisade Mr. America- och Mr. 
USA-titelinnehavaren Clarence Ross sju olika sätt att träna tricepsmuskeln på, 
och rubriken var ”Nu kan alla få grova armar”. Bara läsaren följde tränings-
programmet och uppnådde de eftersträvansvärda måtten på triceps, skulle läs-
aren ”bli större, mycket större, på kort tid”. Att läsaren ville bli större togs som 
en utgångspunkt, och häri låg dessutom en uppmaning. Läsaren anmodades 
att ”noga studera fotona av Ross” som bifogades i tidningen: 

 

  
Träningsprogram och bildexempel föreställande Clarence Ross, Mr. America och 
Mr. USA. Kroppen stod i centrum i fotografierna. Övningarnas rätta utförande 
underströks av att Ross var iklädd poseringsbyxor, för att varje muskel och detalj 
skulle framhävas. Källa: Kraftsport nr 5 1956 s. 8–9. 

 
                                                        
811 Marshall 1997; se även Ekström 2006 s. 255. Se t.ex. Bergströms försök att se ut som Ross 
och en tyngdlyftande yngling som ser upp till Tommy Kono – förvisso förmedlat genom artikel-
skribentens tolkning; Kraftsport nr 4 1956. Bodybuildern Jack Delinger sägs ha haft John 
Grimeks benmuskulatur som inspiration och förebild för att bygga upp sina egna ben, 
Kraftsport nr 6 1960 s. 16–19.  
812 Lears 1994; Qvarsell & Torell (red.) 2005. 



�
 

�	�

På så sätt skapades en relation till bilden och en jämförande blick på Ross 
muskulösa armar och de egna armarnas beskaffenhet. Läsaren måste först 
göras uppmärksam på att han (pronominet han användes normalt om läsaren) 
hade en kropp som var problematisk och behövde genomgå en transformering. 
Därför uppmanades läsaren först att studera fotografierna på en tränande, 
hårfri och muskulös Ross iförd poseringskalsonger, för att sedan ställas inför 
de uppmanande frågorna (markerade i fetstil), som skulle få läsaren att fundera 
över sina egna kroppsliga förmågor: 

Har du besvär med att få upp dina armar till “Stålmans-klassen”? Har du 
försökt alla sätt du känner till? Söker du fortfarande den hemliga formeln för 
att lyckas? Då har du goda nyheter här. 

 
Sedan följde lösningen: 

Om du drömt om att bygga upp dina armar några centimeter till, och du 
misslyckats hittills trots hårt arbete, så är denna artikel som skräddarsydd för 
dig. I den kommer du för första gången i någon tidning att få lära mästarnas 
hemlighet i byggandet av stora, muskulösa armar. / Intresserad? Naturligtvis är 
du det, ty jag tvivlar på att det finns en muskelbyggare som nånsin är nöjd med 
sina överarmar.813 

 
Artikeln anspelade på en självklar vilja om ständig kroppslig utveckling och 
förbättring, en dröm om att bli starkare och på så sätt få en mer perfekt kropp. 
Den spelade också på missnöjet med samma kropp. I liknande artiklar kunde 
den oönskade ursprungskroppen framställas såsom en klen figur med armar 
som ”ett entums rör”.814 Det var nu inte längre idrottsresultaten i sig som var 
viktiga eller eftersträvansvärda, utan kroppsmåtten. 

Genom exempelvis de ovan nämnda före-och-efter-bilderna sände tid-
skrifterna ut ett rättesnöre eller ett slags mall för hur den ideala kroppen borde 
se ut. Genom att betrakta dessa förebilder kunde, menar jag, läsaren bedöma 
sin egen kropp. Uppenbarligen var den feta eller magra kroppen inte några 
ideal som läsaren borde sträva efter, utan istället nya muskulösa och nästan 

                                                        
813 Kraftsport nr 5 1956 s. 8–9 (citat s. 8 – fetstilen är ersatt med kursivering). Se även t.ex. Jack 
Delingers tips på övningar som löste hans ”underarmsproblem”: Kraftsport nr 8 1960 s. 14–16. 
Hälsotemat och idrottsprestationen som mål levde kvar, men nu börjar det även handla om att 
en estetiskt tilltalade kropp framställdes som träningsmål även för män. I Rekord kunde det 
exempelvis heta: ”En trägen träning med dessa övningar kan förvandla spinkiga ‘spindelben’, 
som sannerligen inte är någon prydnad på sommarens badplatser, till välformade ‘spiror’ med 
stål i musklerna.” Rekord nr 18 1956 s. 18. 
814 Kraftsport nr 5 1956 s. 8–9 (citat s. 8). Se även hur Le Roy Colberts armmått beskrevs som 
ett av de största i världen (48 cm) i Kraftsport nr 8 1957 s. 17. Se dessutom Kraftsports omslag 
till nr 6 1956 med muskelbyggaren Keith Stephan; läsaren uppmanades att studera fotografiet 
– särskilt Stephans axlar – och sedan sätta igång med träningen efter Kraftsports moderna met-
oder. För liknande uppmaningar med fotografier på muskelbyggare, se exempelvis Kraftsport 
nr 5 1958 s. 14 och 15; nr 12 1959 s. 15; nr 2 1960 s. 1. 
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fettfria kroppen på efterbilden. Detta kunde uppnås genom träning, men då 
krävdes också att individen själv var villig att ta tag i sina ”problem” och att 
träna målmedvetet för att uppnå resultat. Kroppen framstod i symbolisk men-
ing som en spegling av ett löfte om en bättre framtid. Den mer ideala kroppen 
på efterbilden angav ett moraliskt rättesnöre som läsaren borde efterfölja och 
identifiera som ideal. Det gällde att ta tag i och rycka upp sig själv, därmed 
skulle personen ifråga inte bara bli frisk utan även vinna självkänsla. 
Fotografierna fungerade som speglande, och särskilt effektiva kan mycket väl 
före-och-efter-bilderna på ”vanliga” individer ha varit – kanske ännu mer än 
de fotografier på vältränade nordamerikanska bodybuilders som allt oftare 
prydde tidningsomslagen under 1950-talet. 

Fotografiet har i denna process haft en central betydelse, då de haft funk-
tionen att förvandla ting och föremål till begär och drömmar. Som jag 
diskuterat i inledningen fungerar bilder meningsskapande och de kan även 
skänka ett slags känsla av närhet till bildobjektet och texten. Bilden kan med 
ett semiotiskt synsätt sägas inneha en meningsskapande funktion. Text och 
bild är i detta sammanhang beroende av varandra i ett intrikat samspel. De kan 
både förstärka och bestrida varandras respektive budskap. Före-och-efter-
bilder, liknande de jag redogjort för ovan, kan i sammanhanget ses som 
särskilt lämpade för att illustrera detta. Genom en stark representationsmakt 
har bilden enligt tidigare forskning haft en viktig roll för att stimulera till 
konsumtionsbehov och begär i det varusamhälle som uppstod efter andra 
världskriget som en följd av en ökad marknad, industrialisering och urbanise-
ring. Den medierade visuella kulturen påverkade även hur kroppar gestaltades 
och hur individer uppfattade andras liksom sina egna kroppar. Kroppen blev i 
högre grad ett slags levande anslagstavla och yta för konsumtion.815 

Under rubriken ”Fotos som skrivit kroppsbyggningens historia” beskrevs 
den fysiska framgång som Steve Reeves, Mr. Amerika 1947, och George 
Eiferman, Mr. Amerika 1948, uppnått genom diet och ”vetenskapligt riktig 
skivstångsträning”. Under fotografierna uppmanades läsaren till att träna 
genom kraftsportskurser, resultatet och viljan berodde dock ”på Dig själv”: 

Studera noga bilden av Eiferman. Något liknande i muskelväg har ingen annan 
kroppsbyggare av samma kroppslängd kunnat uppvisa. Hans pectoralis, armar 
och särskilt deltamusklerna och de breda latissimus dorsi var och är fortfarande 
synnerligen inspirerande. Som kontrast till sin massiva överkropp äger han ett 
synnerligen enastående midjeparti med ”knivskarp” muskulatur och välutveck-
lade obligues. Hans ryggmuskler smälter väl samman med hans bländande 
bröst- och axelmuskulatur och bemärk också hans väl avvägda höfter o. kraftiga 
lårmuskler.816 

 

                                                        
815 Tasker 1993; Corrigan 1997; Hirdman A. 2001 s. 25, 30–31 och 39; Thompson J. 2001 s. 
207–210; Sandberg 2004 s. 27; Ekström 2006 s. 166–167. 
816 Kraftsport nr 8 1959 s. 11. 
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Vidare förklarades hur en fysik som Eifermans krävde disciplin och kontroll i 
fråga om kostintag, och hur noga det var att välja och fullfölja antalet sets och 
reps för att kroppen skulle hållas i perfekt trim. 

Individens eget ansvar inför den kroppsliga hälsan och styrkan inskärptes 
ofta genom uppmanande texter och fotografier på en muskulös muskelbyggare 
iförd poseringsbyxor. Uppmaningarna kunde lyda som i följande exempel från 
Kraftsport 1959: ”SE HIT ETT TAG. Titta noga på den här grabben. Nej, han 
är inte född sådan. Genom intelligent träning och riktig föda har han själv 
skapat sina fysiska förutsättningar.” Bildtexten inleddes således med en upp-
maning att ”se hit”, varefter en muskulös bodybuilders kropp skulle studeras. 
Efter att det konstaterats att musklerna var något bodybuildern tränat sig till, 
följde en uppmaning till läsaren om att själv ta tag i sin träning: ”Vill du bli 
stark och välväxt? Då skall du för det första månatligen läsa Kraftsport. Skaffa 
dig våra kurser. Använd skivstång och hantlar och se efter vad du äter. En dag 
är du främst i världen. Det beror bara på dig själv.”817 På så sätt framhölls 
individens kropp som en spegel för de egna kraftansträngningarna och vilja 
till att träna. Förmågan att bygga muskler var inte medfödd, utan något som 
alla individer själva borde och kunde ta tag i. 

I det föregående numret av Kraftsport hade läsaren uppmanats att granska 
den egna kroppen – med frågor som trycktes i fetstil: 

Är du som läsare av Kraftsport helt nöjd med din fysik? Hur ofta har du funnit 
dig själv mönstrande din uppenbarelse framför en spegel när du tagit ett bad 
eller innan du gått till sängs. Hur reagerade du? Var du helt nöjd med din 
fysiska utveckling eller var du besviken på din avsaknad därav? 

Var ärlig mot dig själv. Granska dig själv objektivt.818 
 
Det denotativa budskapet som skulle förmedlas handlade om att rannsaka 
kroppen och vara ”ärlig” och ”objektiv” i sin bedömning. På så sätt manades 
till rådvillhet hos individen inför den egna kroppens utseende och beskaffen-
het. Sedan förklarades det vidare att ”självsäkerhet” var bra till en viss gräns, 
men att kroppen åldrades fortare om den inte hölls ”i fysisk trim”. För att 
understryka detta framhölls att även auktoriteter på området som ”läkare och 
andra sakkunniga” var av samma åsikt. Aldrig tidigare som just då, vid slutet 
av 1950-talet, hade det varit så illa ställt med styrkan, vilket sades bero på 

                                                        
817 Kraftsport nr 11 1959 s. 4. Se även t.ex. Kraftsport nr 6 1959 s. 13; nr 8 1959 s. 11. 
818 Kraftsport nr 10 1959 s. 5 (fetstilen är här ersatt med kursivering). Se även Kraftsport nr 7 
1956 s. 7, där en bild av Mr. America 1948 George Eiferman får illustrera hur ”en karl [ska] se 
ut”, med en uppmaning till läsaren: ”du har väl inte glömt att träna?” I Kraftsport nr 9–10 1956 
s. 8–10 uppmanades nybörjare att följa Weiders nybörjarkurser, samtidigt som Jack Delinger 
visade upp olika träningsövningar och menade att en månads styrketräning gav musklerna ”det 
där kraftiga, dugliga utseendet.” 
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lättja och att maskiner gjorde det fysiska jobbet, ”medan vi själva sitter bred-
vid och vilar oss och kanske röker eller njuter av något annat skadligt njut-
ningsmedel”.819 

I källmaterialets tydliga hälsovurm lyftes alltså läkare fram som auktoritet-
er. I enlighet med foucaultianska synsätt var detta helt i linje med hur sådana 
auktoriteter kommit att samverka med mer kommersiella krafter för att sälja 
en hälsosam livsstil. Det konnotativa budskapet i bilderna var disciplinerande 
och osäkerhetsskapande och samspelade med viljan att sälja kosttillskott och 
träningsartiklar. Viktträning skulle skapa oerhörda hälsovinster, men framför-
allt skulle utövarna slippa flata bröstkorgar och bli mycket mer muskulösa och 
få mycket större kroppsmått. Det mer hälsovurmande betonandet av mer 
pliktfylld karaktär, som att samhället behövde hälsosamma individer, parades 
med självdisciplin och skötsamhet.820 

Det egna ansvaret underströks av och samverkade med fotografier på body-
builders i muskelflexande poser och poseringsbyxor, med texter som ”den här 
grabben är bara 19 år, heter Camille Smith och har tränat efter Weiders kurser 
i 1 ½ år. Han vann nyligen titeln Mr. Montreal. Du, som nu läser Kraftsport, 
kan skaffa Dig samma fysik om Du helhjärtat går in för träningen.”821 
Fotografierna kunde även ge exempel på icke ideala män, såsom en bild på en 
överviktig man, där bildtexten undrade i manande ton: ”Råkar DU vara killen 
till höger? Då är det tid att sätta igång! KRAFTSPORT vill hjälpa DIG! Du 
kan bli av med onödigt fett. Du kan om ett år vara lik grabben till vänster.” 
Med andra ord: en muskulös bodybuilder som bar på en skrattande kvinna i 
bikini.822 

Träningsartiklarna anspelade sålunda på ett missnöje med den egna 
kroppen hos läsaren – något som dessutom underströks och reproducerades av 
tidskriften. Kroppen kunde hela tiden förbättras, bli större och vackrare. Inte 
heller Mr. Sweden 1959, muraren Kent Andersson, hade från början känt sig 
särskilt nöjd med sin kropp.823 Men inneboende i samma missnöje fanns också 
en berättelse om framgång. Utveckling av muskler utlovade självkänsla, eller 
som det uttrycktes: det ”känns gott att känna muskler under rockärmarna”.824 

                                                        
819 Kraftsport nr 10 1959 s. 5. 
820 Rose 1999b; Rose 1996; Foucault 2002a; Foucault 2003. 
821 Kraftsport nr 10 1959 s. 6. För liknande uppmaningar se Kraftsport nr 8 1960 s. 5.  
822 Kraftsport nr 7 1958 s. 9.   
823 Kraftsport nr 10 1959 s. 7; se även den uppföljande artikeln i Kraftsport nr 12 1959 s. 5. 
824 Atletik nr 7 1954 s. 2; se även hur bodybuildern Le Roy Colbert förklarar att han överlevt en 
svår motorcykelolycka på grund av sin praktfysik som han tränat upp genom Weiders protein: 
Kraftsport nr 6 1960 s. 13.  
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Kraftsportens kvinnor: det feminina träningsidealet 
Parallellt med utvecklingen mot en mer kommersiellt inriktad konsumtions-
kultur, kom även fler kvinnor att få utrymme i det undersökta materialet. Före 
1950-talet hade kvinnorna haft en synnerligen marginaliserad roll inom de 
svenska kraftsportsmiljöerna. Även om kvinnor allmänt ansågs ha nytta av 
kroppsrörelse, var inställningen länge allmänt negativ till kvinnors tävlande.825 
Det gällde särskilt fysiskt krävande kraftsporter, där kvinnlig närvaro – om 
den alls nämndes – endast undantagsvis förekom i materialet och då som 
underhållning eller träning under särskilda former.826 Den förändrade synen på 
träning i relation till kropp och kroppsuppfattningar fick dock konsekvenser 
för kvinnor och kvinnligt idrottsdeltagande, vilket jag nu ska nu utreda 
närmare. 

Under 1950-talet slog vurmen för kvinnlig skivstångsträning igenom på 
bred front i Atletik. En aspekt som bidrog till att tyngdlyftningstidskriften 
började med särskilda träningssidor för kvinnor var att det fanns ett allmänt 
samhällsintresse för kvinnlig träning, som exempelvis 1940- och 1950-talens 
husmodersgymnastik, liksom ett ökat intresse för medborgarnas hälsa överlag, 
men det fanns även ett generellt intresse för kvinnligt idrottande i samhället 
som helhet.827 I likhet med husmodersgymnastikens förespråkare var det i 
Kraftsport underförstått att kvinnornas träning framförallt skulle ske i hem-
met, även om det under 1950-talet även öppnades särskilda damavdelningar 
på gymmen.828 

År 1950 var den tidpunkt då flest svenska kvinnor hade sitt huvudsakliga 
arbete oavlönat i det egna hemmet. Under 1960-talet ökade mängden kvinnor 
som förvärvsarbetade utanför hemmet, och under 1950- och 60-talen skedde 
även ett genombrott för elektrisk hemutrustning, varigenom även förvärvs-
arbetande kvinnor kunde fortsätta att parallellt arbeta i hemmet.829 De verkligt 
stora förändringarna i jämställdhetspolitiken skedde från 1960-talet, då en 
debatt om jämställdhet på arbetsmarknaden initierades samtidigt som den 

                                                        
825 Bonde 1991 s. 61; Hargreaves Je. 1994; Cahn 1995; Hartmann-Tews & Pfister (red.) 2003; 
för svenska förhållanden se Olofsson 1989; Andersson To. 2002 s. 75–80 och 309–320; Hjelm 
2004; Lundquist Wanneberg 2004; Tolvhed 2008; Tolvhed 2015. Se även t.ex. Vår idrott 
(1930) s. 123; Riksidrottsförbundets handbok (1943) s. 160–165; Svensk boxning nr 26 1922 s. 
10; Svenska sporttidningen nr 43 1930 s. 7. 
826 Vanligen framställdes kvinnliga kraftsportare – i regel boxare i underhållningssyfte – som 
något pikant och lustigt, se t.ex. Svensk boxning nr 4 1921 s. 9; nr 7 1921 s. 14; nr 4 1923 s. 9; 
All boxning nr 10 1924 s. 12; nr 9 1926 s. 10; nr 18 1926 s. 1. Kvinnor som tävlade i boxning 
fördömdes: All boxning påsknummer 1926 s. 17; se även All boxning nr 6 1926 s. 10; 
påsknummer 1928 s. 4. Det kunde dock anses acceptabelt om kvinnor träningsboxades enligt 
särskilda anpassade former, se Svensk boxning nr 7 1921 s. 13; nr 2 1923 s. 2; nr 6 1923 s. 10. 
Om internationella förhållanden, se Hargreaves Je. 1997, särskilt s. 38; Boddy 2008 s. 28. 
827 Lövgren 1996; Tolvhed 2008. 
828 Kraftsport nr 1 1958 s. 21; Löfstrand & Rydin 1944. 
829 Schön 2007 s. 379, 393, 398 och 400–401; Hirdman Y. 1998 s. 93–105. 
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ekonomiska expansionen innebar ett skriande behov av arbetskraft. Delar av 
förändringen hade dock inletts redan under 1950-talet, vilket avspeglade sig 
inom tyngdlyftningsidrotten. 

1954 kom den första längre ledaren i Atletik som betonade att kvinnor 
kunde använda skivstången för att träna upp sin ”kvinnliga spänst” och få en 
mer harmonisk kropp. Egentligen var det enligt ledaren synd att det inte fanns 
några klubbar för kvinnor. Dock betonades att tävlandet var till för männen, 
liksom att det var otvivelaktigt att tyngdlyftningen var ”en utpräglad manlig 
idrott”. Istället framhölls att ”rätt utnyttjad ger en hantel kvinnan de bästa 
förutsättningar att göra sig gällande – icke inom tyngdlyftningsidrotten – men 
väl inom alla idrottsgrenar, där kvinnligt deltagande är berättigat – t. ex. 
simning, tennis, ridning, friidrott m.m.”830 Kvinnor kunde och borde alltså 
träna med skivstång om syftet var att få en vackrare och mer harmonisk kropp, 
eller om kvinnan sysslade med en annan idrott som ansågs mer passande för 
kvinnor. Men att lyfta tunga vikter och dessutom tävla i detta, var fortfarande 
förbehållet männen. Avsikten med kvinnlig viktträning var alltså inte att göra 
kvinnan stor och muskulös, utan att frambringa styrka i lagom mängd som 
bara var nyttigt för kvinnor, menade tidskriften.831 

Det ökade utrymme som gavs till reklam och artiklar om kroppsbyggning 
medförde att kvinnor fick en mer framträdande plats i Atletik/Kraftsport under 
1950-talet, vilket inte minst illustreras av artikeln om Léo och Réjane 
Robert.832 Kvinnor fick en till två egna träningssidor med särskilda träningstips 
och kostråd. Träningstipsen illustrerades vanligen med fotografier hämtade 
från någon av Weiders tidskrifter. Nästan uteslutande handlade träningstipsen 
om att kvinnorna skulle arbeta med sina utseenden. Prestation och tävlan 
ansågs inte intressera kvinnor. Den kvinnliga träningen var många gånger 
inriktad på att göra kvinnorna vackrare och mer graciösa, och särskild hänsyn 
skulle tas till hennes biologi som barnaföderska.833 

Réjane Robert – som också drev ett eget gym för kvinnor i Montréal – 
förklarade i Kraftsport att ”skivstången har stor betydelse för damer”. Den 
beskrevs också som ”ovärderlig för figuren, något som f. ö. de flesta film-
stjärnor och artister insett”.834 Robert skulle senare i Kraftsport få illustrera 
flera träningsövningar för just kvinnor. Ett exempel var då hon visade en 
benböjsövning för kvinnor, välsminkad och iförd baddräkt och klackar. Till 
skillnad från de tyngdlyftande männen på samma sida var benen hårt samman-
pressade så att inget skrevande förekom eller, som bildtexten löd, ”tekniken 

                                                        
830 Atletik nr 9 1954 s. 2. 
831 Atletik nr 10 1954 s. 3. 
832 Kraftsport nr 5 1959 s. 22. Se reklam för Weiders protein där flera händer, dels manliga, 
dels kvinnliga med målade naglar, sträcker sig efter en burk med protein. Se även om fördelarna 
med ”multi-muskelstången” från Weiders i Kraftsport nr 7 1960 s. 14–15 och 17. 
833 Se exempelvis Olofsson 1989.  
834 Kraftsport nr 11 1956 s. 9. 
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är en annan”.835 Bilden var ett exempel på hur träningen tog sig olika uttryck 
utifrån könsmässiga föreställningar. Även om övningen i sig var densamma 
fanns underliggande konnotativa budskap i bilden om vad som ansågs pass-
ande för respektive kön. Genom att träna i klackar, välsminkad och med låg 
vikt visade bilden även att en förment femininitet kunde bevaras, även då en 
kvinna tränade med något som betraktades som maskulint kodat, nämligen 
fria vikter. Styrketränande kvinnor tittade leende och inbjudande mot kameran 
och betraktaren. Inom fototeori har kameraleendet tolkats som en inbjudan till 
betraktande och godkännande av betraktandet.836 Leendet fungerade avväp-
nande och lockande. I fotografiet var inte Robert fokuserad på sin egen hårda 
träning, till skillnad från männen, utan fanns till för betraktaren, utan svett i 
pannan eller ansträngd min. Fotografiet refererade till skönhet och tillgänglig-
het, egenskaper som på en konnotativ ideologisk nivå förknippades med 
femininitet.837 Från och med 1959 pryddes också omslagets baksida i Kraft-
sport av reklam för Weiders produkter med både en ”skönhetsmiss” och en 
bodybuilder. 

Det piktorala skiktet i fotografiet – det betecknande – i form av kvinna, 
kläder och smink, refererade och fylldes alltså med olika betydelser baserade 
på föreställningar kopplade till konnotationen femininitet. Detta kombinera-
des dock med skivstång och styrketräning, om än med lätta vikter. Kombina-
tionen av dessa tecken kunde skapa ett nytt samband och ökad acceptans för 
det kvinnliga utförandet av en manligt betecknad syssla – att lyfta vikter. Det 
underliggande konnotativa budskapet var dock att träning här utfördes med 
målet att bli vacker, samtidigt som det också öppnade upp möjligheterna för 
ren styrketräning. Vissa gränsdragningar efter föreställningar om kön upprätt-
hölls dock, genom att träning med (lätta) vikter framställdes som en godkänd 
syssla, men fortfarande med det välsminkade feminina yttre intakt.  

Bilden av Robert var symptomatisk. De kvinnliga träningssidorna visade 
vanligen en eller flera övningar – med mycket lätta vikter och många repeti-
tioner som inte byggde alltför mycket muskler. Tanken var att kvinnorna 
kunde utföra övningarna i hemmet med syfte att få vad som beskrevs som en 
snyggare kropp. Fotoillustrationerna som hörde till träningstipsen var 
vanligen hämtade ur tidskrifter från USA och Kanada, där filmstjärnor och 
skönhetsmisser börjat träna med lätta vikter för att ”forma” kroppen. 
Kvinnorna på bilderna tränade alltid i feminina baddräktsliknande tränings-
kläder, välsminkade och gärna med höga klackar.838 Träningen för kvinnor 

                                                        
835 Kraftsport nr 4 1957 s. 13.  
836 Se exempelvis Hirdman A. 2001 s. 52. 
837 För liknande exempel, se även Helena Tolvheds diskussion om skillnaderna mellan hur skid-
åkarna Sonja Edström-Ruthström och Sixten Jernberg framställdes i tidningen Se. Tolvhed 
2008 s. 122–131.  
838 Se exempelvis Kraftsport nr 4 1957 s. 13; nr 7 1957 s. 10; nr 9 1957 s. 13; nr 10 1957 s. 11; 
nr 11 1957 s. 2; nr 12 1957 s. 20; nr 2 1958 s. 11; nr 5 1959 s. 25.  
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skulle vara speciellt anpassad för dem, med lätta vikter; det var inte tävlan 
kvinnorna skulle ägna sig åt.839 

 

 
 

 
Tyngdlyftarna och OS-
guldmedaljörerna Tommy 
Kono (överst) och Paul 
Anderson (underst) 
demonstrerar benträningens 
betydelse. Även kvinnor 
hade nytta av benträning, 
vilket illustrerades av 
fotografiet på Réjane Robert 
(i mitten). Här skulle dock 
belastningen vara lätt 
och ”tekniken en annan”, 
enligt Kraftsport. Källa: 
Kraftsport nr 4 1957 s. 13 

                                                        
839 Kraftsport nr 8 1957 s. 20. 
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Att det var idrottande kvinnors kroppar och skönhet som diskuterades i myck-
et högre grad än tävlingsresultat då de framställdes i massmedia, har uppmärk-
sammats av en rad forskare. Det var, och är fortfarande idag i hög grad, 
kvinnors utseende som givit kvinnligt idrottsutövande legitimitet, sponsorer 
och sålt in idrottandet.840 Detta hängde också samman med den större betydel-
se kvinnor fått som verktyg i reklam. Som nämndes tidigare byttes person-
galleriet i amerikansk press enligt Leo Löwenthal under 1900-talets första 
hälft fokus från offentliga män – produktionsidoler – till personer knutna till 
nöjeslivet. I populärpressen blev sådana konsumtionsidoler – filmstjärnor, 
idrottare och artister – hett stoff.841 Therése Andersson har också visat att 
modet och skönhetsidealet bland filmskådespelare och modeller blev mer 
sportigt under 1920-talet.842 

Påfallande nog var det först när träningen i Atletik/Kraftsport blev inriktad 
mot bodybuilding och inledde ett samarbete med den stora kommersiella 
Weider-koncernen, som kvinnorna också fick utrymme i tidningen. Det här 
pekar mot att det först var när det insågs att det fanns pengar att tjäna på 
kvinnorna såsom konsumenter, som de fick tillträde till den mer kraftinriktade 
idrotten. Reklam- och annonskampanjer har historiskt sett framförallt betrak-
tat konsumenten som kvinnlig och konsumtionssubjektet har konstruerats som 
kvinnligt.843 När Atletik/Kraftsport blev inriktad på att sälja olika produkter – 
som proteinpulver – och började se träning, inte bara som ett medel för att 
prestera i tävlan, utan mer som ett sätt att utveckla en vacker kropp, fick kvinn-
orna också tillgång till skivstången. Att vara innehavare av en vacker kropp 
var ju något som både kvinnor och män önskade, konstaterade tidskriften.844 
Tanken var delvis, förklarades det, att öka publikintresset för kraftsporterna 
genom att låta kvinnor vara med i uppbyggnadsträningen och skönhetstäv-
lingar. Något riktigt tävlande var det inte frågan om.845 

 

                                                        
840 Se exempelvis Olofsson 1989; Creedon 1998; Buysse & Embser-Herbert 2004; Valtonen & 
Ojajärvi 2004; Tolvhed 2008; Kennedy & Pirkko (red.) 2011; Lundquist Wanneberg 2013.  
841 Löwenthal (1944) 1961 s. 115.  
842 Andersson Th. 2006. 
843 Se exempelvis Ballaster m.fl. 1991; McCracken 1993; Hirdman A. 2001 s. 280; Husz 2004. 
844 Atletik nr 1 1956 s. 5. 
845 Ett nummer av Kraftsport hade dels ett fotografi på skönhetstävlande damer i USA med sina 
priser, i baddräkter och högklackat, dels en bild på en kvinna från USA fotograferad snett baki-
från med sexig blick och högt skuren baddräkt. Bildtexten lydde: ”Pin Up? Ja det kan tänkas 
men ett faktum är, att man får inte en grann figur utan träning och den här USA-missen använder 
lätt skivstång för att hålla formen.” Kraftsport nr 4 1957 s. 15 och 17. 
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”Damträning”, för att få en vacker figur, illustreras av dansösen Julie Newman 
till vänster, och till höger Réjane Robert samt en icke namngiven kvinna – i likhet 
med Robert iförd klackar och med lätta hantlar. Källa: Kraftsport nr 10 1957 och 
nr 2 1958. 

 
1957 började en kvinnlig skribent, som själv praktiserade uppbyggnadsträn-
ing, att skriva i Kraftsport. Enligt redaktionen var syftet att skapa en sida för 
”byggarnas” och ”lyftarnas” fruar, fästmör, systrar och mödrar som ”behöver 
träna den speciella form av träning, som passar för kvinnor”.846 Fett skulle 
tränas bort och ersättas med sunda muskler och det bedyrades att kvinnorna 
inte skulle bli några ”muskelknuttor”. Det hänvisades till att filmstjärnor och 
skönhetsdrottningar tränade med stången bara för att få kurvor och inte man-
ligt synliga muskler. Sedan följde en uppmaning till läsarna att äta riktigt.847 
Att de tränande kvinnorna uppfattades som konsumenter kan avläsas i de 
kostråd som gavs till dem. Kostrekommendationen var proteinrik mat, men 
det var också viktigt att köpa de proteintabletter som gick att beställa från 
Kraftsport, skrev skribenten i flera artiklar, exempelvis i en om benträning för 
damer. Reklamen för Weiders kosttillskott riktades alltså även till kvinnor.848 

Att kvinnor alltså inte borde tävla, och inte heller framställdes som hårt 
kämpande utan alltid som fräscha och leende på fotoillustrationerna, över-
ensstämmer med den syn på könens olikartade behov av kroppsövningar som 

                                                        
846 Kraftsport nr 8 1957 s. 20.  
847 Kraftsport nr 9 1957 s. 13.  
848 Kraftsport nr 10 1957 s. 11; se även t.ex. Kraftsport nr 11 1957 s. 3; nr 2 1958 s. 19; nr 5 
1959 s. 22. 
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Pia Lundquist Wanneberg frilagt i skolans gymnastikundervisning. Flickornas 
hälsa betonades där, samtidigt som de frånhölls att tävla, och vissa idrotts-
övningar ansågs skada den kvinnliga fysiken.849 Träningstipsens syfte var att 
göra kvinnorna vackra, slanka och välproportionerliga.850 Ju mer kvinnan 
tränade, desto ”vackrare blir bysten och dess större, fastare och rundare”.851 
Unga kvinnor som hörde av sig och förklarade att de själva var muskulösa, 
fick dock höra att detta inte passade sig för kvinnor – men det var i alla fall 
bättre än en massa ”löst fett”.852 Andra blev dock ordentligt tillrättavisade, till 
exempel när de ville tävla i såväl tyngdlyftning som brottning och armbryt-
ning. Det största problemet ansågs dock vara de kvinnor som utövat boxning 
i hemlighet.853 Att unga kvinnor också såg tidskriftens ökade intresse för 
kvinnlig träning som ett sanktionerande av deras deltagande i mindre feminint 
kodade idrotter blev uppenbart då den kvinnliga skribenten under hösten 1957 
svarade på ett läsarbrev hon fått från en ung kvinna. Hon inskärpte där att 
hennes artiklar inte handlade om tyngdlyftning utan om uppbyggnad, och att 
skillnaden var stor mellan de två. Visst var det acceptabelt att kvinnor hade en 
del muskler, men boxningen och brottningen borde överlämnas åt pojkarna. 
Vissa idrotter ansågs helt enkelt vara för farliga för kvinnor.854 

Anja Hirdman har i sin undersökning av hur genus konstruerades i FIB-
Aktuellt och Veckorevyn från 1960-talet till 1990-talet kommit fram till att 
kvinnor tilltalades som konsumenter, men att de i Veckorevyn 1995 dessutom 
själva hade blivit ett slags vara. Den kropp som visades upp för läsaren genom 

                                                        
849 Lundquist Wanneberg 2004 s. 186–199.  
850 Enligt presentationsrutan lärde skribenten ”damerna bli smärta” samt hur de skulle äta och 
dricka sig ”till slankare linjer”: Kraftsport nr 2 1958 s. 11. Exempelvis betonades i en artikel 
betydelsen av att ha en god hållning, vilket kunde uppnås genom ryggträning och roddövning 
utan för höga vikter, eftersom kvinnlig träning ansågs handla inte om att kunna lyfta tungt utan 
om att vårda kroppen och få en vacker kropp. Ryggträningen var angelägen, då ingen kvinna 
ansågs kunna ses som vacker utan en god hållning, och då spelade det ingen roll om kvinnan 
ifråga hade Marilyn Monroes kurvor eller Sophia Lorens mått, hävdade Kraftsport nr 2 1958 s. 
11. 
851 Kraftsport nr 11 1957 s. 20.  
852 Kraftsport nr 1 1958 s. 21. 
853 Kraftsport nr 10 1957 s. 10. 
854 Kraftsport nr 10 1957 s. 10. Den unga brevskrivaren verkade dock inte låta sig nedslås av 
svaret, för två nummer senare svaras återigen på ett nytt brev, där kvinnan uppenbarligen ifråga-
satt varför exempelvis brottning skulle vara okvinnligt. Skribenten upprepade då sin stånd-
punkt, att kvinnor främst borde träna för att skaffa sig en starkare kropp, vackrare figur och god 
hälsa. Hon fortsatte: ”Då tar vi t. ex. brottning. Vill Du påstå, att alla de där fula blåmärken t. 
ex. är vackra, och att den sportgrenen över huvud taget är lämplig att bygga upp en vacker 
figur? Eller boxning: ett enda olyckligt slag på bröstet eller i magen kan förstöra Er för hela 
livet. Armbrytning: jag kan verkligen inte tro, att Du tycker det är så vansinnigt roligt.” Hon 
uppmanade brevskrivaren att ”sluta upp med dessa sportgrenar eller Ni kommer förr eller senare 
att känna på Er själv hur olämpliga de är”. Istället borde hon och hennes väninnor fortsätta med 
exempelvis terränglöpning och längdhopp, och komplettera med ”lätt viktträning”: Kraftsport 
nr 12 1957 s. 20–21. 
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det spegelseende som tagits upp ovan, var en kropp som framställdes som ett 
problem. Detta kunde dock lösas: genom att köpa olika produkter kunde 
kroppen förändras och förbättras. Det här var dock en förändring i tilltal som 
i mitt källmaterial redan kunde avläsas på 1950-talet. Särskilt tydligt blev detta 
i hur kvinnorna kom att tilltalas, men kroppen beskrevs som ett problem även 
för männen, ett problem som kunde lösas genom olika produktköp, som jag 
visat. Med kroppen i centrum skedde en kommersialisering av läsaren, eko-
nomiskt och ideologiskt, skriver Hirdman: ”Kroppen framställs som en vara, 
ständigt i behov av produkter för att kunna realisera sina potentialer.”855 I 
paritet med detta – och som jag utförligt redogjort för ovan – var det i mitt 
material först då träningen började bli mer inriktad på yttre skönhet och 
försäljning av olika produkter, som kvinnor fick ett ökat tillträde till tidningen 
och dessutom möjlighet att faktiskt tävla och träna. 

Det är tydligt att kvinnorna fick ett ökat utrymme i mitt källmaterial då 
konsumtion blev allt viktigare. Konsumtionen har historiskt främst betraktats 
som något feminint och reklamannonser som feminiserande av kroppar, efter-
som reklamen setts som en objektivering av individer och kroppar.856 Det är 
dock viktigt att skilja mellan könsnormerande effekter och kapitalismens 
effekter. Reifikation bör inte ses som motsvarande en sexuell objektifiering av 
kvinnor.857 Föreställningar om kön kan likväl användas för att sälja produkter 
och reifiera kroppar. Det är också först nyligen som mannens kropp i reklam-
sammanhang har kunnat accepteras som ett konsumtionsobjekt – utan att 
framstå som alltför feminin, vilket varit något reklamen länge brottats med – 
eller subjekt om vi ska använda varufieringsteoretisk terminologi, då subjekt 
blivit till objekt och vice versa. 

Samtidigt gällde i grunden samma förhållningssätt till kroppsbyggningen 
för både män och kvinnor. Båda kategorierna förväntades köpa produkter för 
att förbättra sina utseenden, och bådas kroppar framställdes dessutom som 
något som faktiskt kunde och ständigt behövde förbättras. Häri förelåg inte 
någon skillnad i tilltalet mellan könen. Både den maskulina och den feminina 
kroppen framställdes som ett ting att göra bättre. Judith Butler har diskuterat 
idrotten som en arena för en möjlig omförhandling av femininitet och förvänt-
ningar på den feminina kroppen.858 Samtidigt kopplades muskler och muskel-
byggandet till maskulinitet. Exempelvis uppmanades läsare att bygga ryggen 
som en ”fästning” med ”knivskarp definition”, eftersom den ansågs utgöra 
grunden till mannens ”virilitet”, hans ”he-manism”. Ryggmusklerna kopp-
lades således till manliga karaktäristika som virilitet och det från engelskan 
inlånade ”he-manism”.859 I paritet med det som tidigare forskning har beskrivit 

                                                        
855 Hirdman A. 2001 s. 280. 
856 Se t.ex. Ballaster m.fl. 1991; McCracken 1993; Husz 2004. 
857 Jfr Honneth 2008. 
858 Butler 1998. 
859 Kraftsport nr 9 1959 s. 15.  
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som reklamens problem med att konstruera mannen som ett konsumtions-
subjekt – eftersom att han då uppfattats som feminiserad – kopplades konsum-
tionen i mitt källmaterial till byggandet av muskler, något som sågs som 
maskulint kodat. 

Helena Tolvhed har visat att gestaltandet av kvinnokroppen i mer estetiska 
idrotter såsom konståkning, simhopp och gymnastik var relativt oproblemat-
iskt i veckopressen, där skönhet och grace hamnade i fokus. Kvinnor fram-
ställdes även generellt under 1940-, 1950- och 1960-talen som passiva och 
leende, enligt Tolvhed.860 De muskler som kvinnor kunde uppvisa genom sitt 
idrottande sågs dock som ett hot mot det synsätt där mannen var den naturligt 
fysiskt överlägsne. Enligt Tolvhed hade därför betonandet av kvinnors 
skönhet och utseende, såsom att framställa dem som ”skönhetsdrottningar”, 
en funktion: att befästa föreställningarna om olikheter mellan könen. För att 
muskler på kvinnor inte skulle utmana föreställningar om den manliga fysiska 
överlägsenheten, skulle idrottandet för kvinnor vara annorlunda och istället 
associeras med lek och skönhet.861  

Ändå kunde träningstipsen öppna möjligheter för kvinnor att delta i sådana 
idrotter som tidigare setts som helt maskulint kodade. Kvinnors eget idrott-
ande gavs som vi har sett ett ökat utrymme över tid, då dessutom kommersial-
iseringen och försäljningen av olika produkter tilltog i tidskrifternas utbud. Att 
tidningar framförallt har tilltalat kvinnor som rena konsumenter har flera 
forskare pekat på tidigare.862 Insäljandet av produkter kan ses som ett led i 
kvinnans utsteg på arbetsmarknaden och hennes förmåga att själv köpa dessa 
produkter. Exempelvis kunde enligt Johan Söderberg smink och sminktips för 
kvinnor öppna upp för kvinnor att både visa upp vilka de ville vara och var, 
att ta kontroll över det egna utseendet. På så sätt markerades en möjlig själv-
ständighet och förändrade karriärmöjligheter för kvinnor under 1900-talet.863 

Kanske var det just denna möjlighet till aktivitet, en fysisk aktivitet som 
tidigare varit manligt kodad, som möjliggjorde för unga kvinnor att börja med 
kraftsporter och våga vara öppna med detta. De unga kvinnorna ville 
uppenbarligen själva tävla och mäta resultat. Vissa manliga tränare och andra 
intressenter ställde sig också positiva till kvinnlig tyngdlyftning. Under 1959 
skulle Erik Hansson i Fristad avlägga flera rapporter om styrkelyftande 
kvinnor där. I en kort artikel får vi läsa om ett femtontal ”flickor” i Fristad 
som tränade för fullt med skivstång och hantlar. Samtidigt blev det för läsaren 
uppenbart att ”flickorna” också tävlade sinsemellan och försökte ta så tunga 
vikter som möjligt, eftersom de var presenterade i två åldersintervaller med 
angiven kroppsvikt och rangordnade efter marklyftsresultat. Det var en kvinna 
vid namn Mariann Linderoth som lyckats samla detta femtontal unga kvinnor 

                                                        
860 Tolvhed 2008 s. 159–170.  
861 Tolvhed 2008 s. 190–210. 
862 Ballaster m.fl. 1991; McCracken 1993. 
863 Söderberg 2001. 
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till styrketräningen, och i tidskriften avbildades hon då hon leende lyfte en 
skivstång på raka armar. Enligt bildtexten menade hon ”att skivstångsträning 
är rätt melodi för att nå spänst och kvinnlig grace” – vilket understryker den 
dubbeltydiga blick som kvinnor som önskade lyfta vikter och få muskler 
underställdes.864 

För de tränande kvinnorna rådde det många gånger en spänning mellan 
idrotten och viljan av att ha ett feminint yttre. Detta kan vi se i exemplet 
”Muskel-Sonja”, som sade sig gilla muskler men skrev att hennes träning 
kanske hade gått till överdrift enligt rådande ideal.865 För de kvinnor som ville 
engagera sig i de aktuella idrotterna var det en ständig förhandling och ambi-
valens mellan viljan att ha en presterande och ”alternativ” kropp med mycket 
muskler som avvek från idealet, och ett mer feminint yttre.866 Träningen och 
det faktum att det öppnades upp för kvinnor att träna, kunde med andra ord 
innebära att ett snyggt yttre fokuserades, samtidigt som det var ett sätt för 
kvinnor att överskrida normer för vad som ansågs vara ett korrekt beteende 
och utseende. Att tidningarna försökte bygga en idealbild av den tränande 
kvinnan, eller idealbilden av kvinnan som ständigt erbjöd en trygg famn 
bakom den aktive och tävlande mannen, behöver inte betyda att kvinnorna 
accepterade eller helt omfamnade detta ideal, vilket vi även sett exempel på. 
Istället skönjer vi här en intrikat interaktion mellan kvinnliga läsares och 
tidningens idealbild. 

Femininiteten och förment feminina utseenden har dock ofta förstärkts när 
kvinnor tagit sig ut på idrottsarenan. Susan K. Cahn har visat att den kvinnliga 
kroppen representerats just så inom amerikanska massmedier: när kvinnor 
började idrotta i allt högre utsträckning under 1920-talet inskärptes deras 
föregivet feminina egenskaper och utseende. Detta fokus på kvinnans yttre 
kan tolkas som ett sätt att bemöta det maskuliniserande av kvinnokroppen och 
den kvinnliga karaktären som idrotten ansågs riskera att medföra.867 Intressant 
i sammanhanget är att Atletik lät en kvinna fungera som ett slags grindvakt 
som uppmanade andra kvinnor att inte tävla eller få för mycket muskler. 
Uppmaningen följde härvid homosociala och heteronormativa ramar för 
könens respektive fysiska uppgifter.  

Ett problem för bodybuildingen var att poserandet sågs och beskrevs som 
feminint av dess kritiker. Många män tittade därför bort med neutrala ansikts-
uttryck och stadig blick på poseringsfotografierna. Kvinnor har historiskt sett 

                                                        
864 Kraftsport nr 10 1959 s. 23. Se även Kraftsport nr 8 1959 s. 7 där Hansson gav ett kort 
sammandrag från tävlingarna i marklyft för flickorna i Fristad, där den 15-åriga och 65 kg tunga 
Ingegerd Augustsson vann på 115 kg.  
865 Kraftsport nr 1 1958 s. 21. 
866 Detta är även någonting som forskning om modern gym- och boxningskultur, bodybuilding 
och viktlyftning har visat. Se exempelvis St. Martin & Gavey 1996; Aoki 1996; Hargreaves Je. 
1997 s. 45; Heywood 1998; Bolin & Granskog (red.) 2003; Grogan 2004 s. 49–61; Petersson 
McIntyre 2005 s. 51–59. 
867 Cahn 1995.  
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tittat leende in i kameran medan statsmän tittat bort, vilket understrukit 
männens auktoritet. Den direktmötande blicken är omdiskuterad i bild- och 
filmteori, vissa har menat att den indikerar ett jämbördigt förhållande, där den 
som tittar tillbaka blir mer jämlik med betraktaren, medan andra menar att den 
avbildade istället blir mer utelämnad till betraktaren för att den erkänner 
betraktarens blick.868 

En könsmässig skillnad mellan de avbildade kroppsbyggarna var alltså inte 
bara att kvinnligheten i fotografierna konstruerades performativt genom kläd-
er, smink och klackar, utan också att kvinnorna tittade leende in i kameran, 
utan spår av ansträngning, exempelvis Réjane Robert i exemplet ovan. Ett 
leende kan också fungera inbjudande och göra den avbildade mer lättillgänglig 
för betraktaren. Männen å sin sida var på träningsillustrationerna upptagna av 
de egna övningarna och tittade inte in i kameran, och även i poseringsfoto-
grafierna var de ofta avbildade med stadig blick in i fjärran – även om några 
undantag fanns. 

Även om seendet på bilderna förväntades följa homosociala ramar, där 
männen uppmanades studera de manliga träningsinstruktionerna och 
kvinnorna de kvinnliga som hade börjat dyka upp i materialet, handlade det i 
båda fallen om ett slags speglande jämförelse av sin egen kropp med den som 
uppvisade det ideala. Här uppmuntrades till ett slags osäkerhetskänsla och ett 
jämförande hos läsaren, som manades till att ständigt söka förbättra kroppen 
för att komma närmare en undflyende idealbild. Det fanns hela tiden en 
lockelse i möjligheten och en uppmaning till förändring av den egna kroppen. 
Det är slående är att även om de utseendemässiga idealen var olika, verkar 
bilderna ha fungerat på ett liknande sätt för båda könen. Det handlade om att 
se och bli sedd – en illusion av drömmen om att bli någon annan, liksom av 
identifikation med denna andra, en självobjektifieringsprocess. 

Tilltalet i träningstipsen som riktades till kvinnor och uppmaningarna att 
börja träna liknade till stor del de uppmaningar som gavs till männen på 
kroppsbyggarsidorna. Ett fotografi på den långbenta och välsminkade 
dansösen Julie Newman illustrerade hur välproportionerliga ben skulle se ut. 
Artikeln uppmanade kvinnor att börja träna, och inleddes med: 

Vem av Eder, kära väninnor, har så vackra ben, som flickan här bredvid? Ställ 
Eder framför spegeln och var ärliga mot er själva. Antingen är benen för magra, 
så att knäna verkar stora, eller de är också för feta och mjuka. I vilket fall som 
helst behöver benen tränas.869 

 
I likhet med det manliga kroppsidealet skulle kvinnor alltså inte vara för magra 
eller för feta; skillnaden var dock att kvinnor endast skulle träna för att bli 
vackrare. På samma sätt beskrevs även kvinnokroppen som ett problem och 
                                                        
868 Hirdman A. 2001 s. 52. 
869 Kraftsport nr 10 1957 s. 11 (”Spänst för damer: Benen”). Även i Kraftsport nr 12 1957 s. 
20, betonas vikten av att ha vackra ben som kvinna. 
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något som behövde förbättras. De kvinnliga läsarna uppmanades – i likhet 
med de manliga – att rikta en granskande blick mot sina kroppar. Idealen var 
andra men lösningen nästan densamma: självdisciplin och träning med vikter 
– lätta för kvinnor och tunga för män – efter Weiders program samt med 
inmundigande av Weiders kosttillskott. 

Läsarna diskuterar sin träning i tidningen 
Tendensen att ansvaret för träning och kroppsutveckling alltmer lades på den 
enskilda individen framkom tydligt i de läsarbrev och svar på dem som var 
vanliga i kraftsportstidningarna. Brevskrivande hade varit en del av press-
kulturen under en lång tid; exempelvis skrev unga män till boxnings-
tidningarna under 1920-talet med frågor om sina kroppar, deras storlek och 
förmåga att bli boxare. De unga männen fick härvid sin kropp bedömda av 
redaktionen. I All boxnings ”Insändarnas egen spalt” svarade tidningen på 
läsarnas frågor, men tyvärr publicerades bara svaren, inte själva breven. Det 
framgick dock av svaren att männen hade skickat in sina mått och frågat om 
sina chanser att bli boxare: 

En som vill bli boxare: Måtten goda. Använd icke mer än 2 fjädrar. En boxares 
muskler böra vara slanka. 

En som aldrig har sett boxning: Medelmåttiga mått för boxning. Ni passar 
bättre till brottare. 

G. B.: Mycket svaga mått, men ni är så ung, att ni bör kunna träna upp 
ordentligt följande mått: bröstet, handleden, benen och armarne. Träna simning, 
löpning, brytning av stång och muskelstärkare med högst 2 fjädrar. Tappa icke 
sugen utan meddela oss om ett halvår, vilken förändring måtten undergått.870 

 
Flera fick sina kroppar bedömda på detta sätt. En brevskrivare fick höra att 
hans mått var mycket svaga och att han därför inte borde ägna sig åt boxning, 
medan en ”Södergrabb med humör” kunde söka sig till Örnen eller Linnea, 
för han hade goda lättviktsmått. Två andra män bedömdes ha goda mått 
förutom handleden och bröstet. Flera blev dessutom uppmanade att följa de 
träningstips som givits till en annan brevskrivare.871 De manliga läsarnas mått 
och chanser att bli boxare gavs omdömen om alltifrån ”goda mått” till ”svaga 
mått”. Kroppens materialitet – muskelvolym och mått – var vad som betona-
des i föreställningen om den ideala boxaren. Denna föreställning anknöt även 
till maskulinitet och en strävan efter att öka i muskelmassa men samtidigt för 
sportens del inte för stora muskler.  

Av brevsvaren att döma var det flera unga män som drömde om att bli 
boxare. De skickade således in frågor om sina mått och om dessa dög till att 

                                                        
870 All boxning nr 16 1926 s. 17. 
871 All boxning nr 16 1926 s. 17. 
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bli boxare, vilket visar kroppens betydelse i identifikationen med och 
drömmen om att bli något inom sporten. Tyvärr fick vissa nedslående svar. 
Dessutom verkade vissa önska sig att leva på boxningen och ha den som yrke. 
Tidningen tenderade här att tona ner förväntningarna och betonade att 
chanserna till detta var små. Det är talande att detta skedde samtidigt som 
samma tidning på andra sätt pumpade ut en mängd fantasier och idealbilder 
om att ha boxningen som yrke.872 

Liknande frågor ställdes även senare, på 1950-talet. Signaturen ”En Jämte” 
undrade exempelvis om hans kropp dög till att bli boxare, särskilt verkar han 
ha undrat över sina breda höfter. Svaret var betryggande.873 Detta visar hur 
unga män aspirerade och drömde om att bli boxare. Men i likhet med hur 
träningen under 1950-talet blev alltmer inriktad mot att den skulle bedrivas 
för att få en så muskulös och vacker kropp som möjligt, började även 
brevskrivarna ställa frågor om detta – det var nu alltså inte bara fråga om att 
utveckla sin kropp för att uppnå goda idrottsresultat. När Atletik bytte namn 
till Kraftsport i början av 1956 började redaktionen även uppmana läsare att 
skicka in fotografier på sig själva när de poserade. Redan innan detta hade 19-
årige Frank från Borås gjort just detta, och hans fotografi publicerades ett 
nummer innan tidningens första uppmaning. Frank förklarade att han tränat 
uppbyggnad i tre år, redogjorde för sina mått och gav ett före-och-efter-
perspektiv på hur mycket han hade ökat i centimeter runt olika kroppsdelar.874 

Två läsare som på 1950-talet skickade in fotografer på sig själva när de 
poserade var de unga männen Persa och Willy från Värnamo, som iförda 
badbyxor poserade med spända bröst och muskler. Persa skrev om hur fina 
deras kroppar hade blivit efter att de börjat träna med skivstång, och han 
framhöll dessutom hur han själv varit en ”klen” liten grabb som nu hade blivit 
stark.875 Persa knöt härvid själv sin kroppsliga förändring till det framgångs-
narrativ som varit framträdande i hur tidningen skildrat samma förändring hos 
andra som styrketränat. Med styrkan hade dessutom självsäkerheten kommit, 
och Persa och Willy vågade nu visa upp sina kroppar på ett fotografi i 
Kraftsport. Dessa bilder refererade genom posering och rumslig orientering 
till varandra.876 

Läsare började nu följaktligen att skicka in före-och-efter-fotografier där 
de poserade innan och efter att de börjat träna, vilket är ett direkt indicium på 

                                                        
872 All boxning nr 41 1926 s. 8.  
873 Rekord-magasinet nr 15 1950 s. 3. 
874 Kraftsport nr 3 1956 s. 2–3; För fler exempel på läsare som skickade in fotografier på sig 
själva och därmed visade upp sin fysiska förändring, ibland med före-och-efter-mått, se 
Kraftsport nr 2 1958 s. 3; nr 6 1959 s. 6 och 9; nr 9 1959 s. 11.  
875 Atletik nr 3 1954 s. 2. Arne A. som fått sitt foto publicerat, skrev till Kraftsport att han nu 
måste börja träna extra hårt för att leva upp till förväntningarna, då många av hans vänner läste 
tidskriften. Han hoppades kunna köpa en skivstång så småningom, men tyvärr var det kort om 
finanserna. Kraftsport nr 9 1958 s. 4. 
876 Se Ekström & Moberg 2008. 
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att de påverkades av mediala utsagor och bildsymbolik. Detta uppskattades av 
redaktionen som publicerade dem under rubriken ”Bilder som talar”.877 Vissa 
unga läsare undrade även om deras resultat i bänkpress eller kroppsmått var 
normala.878 Andra kom i samband med sina inskickade fotografier att fråga hur 
de skulle träna för att gå upp ytterligare i vikt, eftersom de ansåg sig vara för 
smala.879 En tolvårig läsare fick diagnosen övertränad, men även goda om-
dömen om sin kropp. Tränare Lars Bruér skrev att han aldrig sett något lik-
nande, och att ”av fotona att döma tror jag att jag törs utnämna dig till världens 
bäst byggda tolvåring”.880 

Flera brevskrivare betonade sin fysiska framgångsutveckling. Flera länka-
de den även till ett ökat självförtroende, såsom en brevskrivare från Luleå som 
tränat tillsammans med en grupp vänner och skrev att de sedan de börjat träna 
”vågar” gå i badbyxor utan att vara ”rädda”.881 Om vi ska tro insändaren var 
alltså kroppen något han och hans vänner tidigare varit rädda för att visa i 
badbyxor tidigare. Flera brevskrivare framhöll just träningen som ett medel 
som gjort att de nu slapp bli retade för sina tidigare smala kroppar. Själv-
förtroendet hade växt i takt med bicepsmåtten.882 

Musklerna kan här ses som ett skydd och något som skänker själv-
förtroende, samtidigt som tidningen också kunde profitera på dessa unga mäns 
självkänsla, eller snarare brist på sådan, genom att betona att kroppen måste 
bli mer vältränad. Enligt Kraftsport var även det bästa sättet att bli muskulös 
– förutom att träna – att köpa Kraftsport eller någon av Weiders kurser och 
protein.883 Kommersiella krafter samverkade sålunda, som nämnts tidigare, 
med föreställningar om maskulinitet och unga mäns osäkerhet inför den egna 
kroppen. Samtidigt hade säkerligen redaktionen också idealistiska föreställ-
ningar om den muskulösa och vältränade kroppen, varför de ansåg sig själva 
vara behjälpliga med att bidra till att de unga männen fick den kropp de 
önskade. Jakten på den perfekta kroppen och kroppen som ett skydd och en 
försäkring mot ett dåligt självförtroende kan dock ses som illusorisk, något 
Wacquant har diskuterat i en studie av mer sentida bodybuilding. Jakten på 
den perfekta kroppen tar aldrig slut och den rätta tillfredsställelsen med olika 
kroppsdelar infinner sig aldrig. Wacquant diskuterar även detta utifrån vissa 

                                                        
877 Kraftsport nr 6 1959 s. 22  
878 Kraftsport nr 5 1959 s. 26.  
879 Kraftsport nr 10 1960 s. 6.  
880 Kraftsport nr 4 1960 s. 11 och 13.  
881 Kraftsport nr 7 1958 s. 16. Se en liknande berättelse om fyra 16-åriga ”grabbar” som tränat 
efter Weider i två år och beskrev hur de var ”stentuffa” med bar överkropp på utomhusgympan 
”i grader ner till nollan”; nu ville andra efterlikna dem. Kraftsport nr 9 1959 s. 9.  
882 Se även hur en ung läsare skrev till Kraftsport att han börjat träna för att han tidigare blev 
retad och kallad revbensspjäll, men genom träningen hade han fått självförtroende och brydde 
sig inte längre när folk nu istället kallade honom tjockis, då han visste att han inte var tjock utan 
muskulös: Kraftsport nr 6 1959 s. 6. Se även Kraftsport nr 12 1960 s. 26.  
883 Kraftsport nr 3 1957 s. 5; nr 5 1957 s. 2; nr 12 1958 s. 16; nr 5 1959 s. 26. 
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klassaspekter, och annan forskning har visat att de flesta professionella body-
builders kommit från arbetarklassen eller den lägre medelklassen.884 

Klasspolemik och föreställningar om olika klasser förlorade som jag utrett 
tidigare alltmer sin roll under 1950-talet. En ytterligare möjlig förklaring till 
detta kan handla om att tilltalet till läsaren som framförallt en konsument 
ökade i betydelse, och att kroppsbyggandet inneburit en bredare social rekry-
tering till läsekretsen (eller att detta ansågs eftersträvansvärt). 

Vid slutet av 1950-talet startades en fototävling där läsare uppmanades att 
skicka in poseringsfotografier på sig själva tillsammans med en liten person-
beskrivning. Priset var en tröja från Kraftsport eller protein från Weider. I 
varje nummer publicerades en handfull fotografier, och de flesta skrev att de 
tränade efter Weiders system och/eller att de börjat äta Weiders protein. 
Medelåldern låg runt tjugo, men ibland skrev även yngre läsare i 15-årsåldern 
till tidningen och ville ha fotografier publicerade. Fotografierna skickades från 
hela landet; uppenbarligen fanns ett sug hos läsarna att visa sina egna kroppar 
och få dem bedömda. Vanligen angav de sina mått och beskrev utförligt och 
analyserande sina kroppar, träningsvedermödor och framsteg. De unga 
männen stod ofta i badbyxor med spända bröst, biceps eller ryggtavlor. Måtten 
som vanligen gavs gällde bröst, hals, överarmar, underarm, midja, lår och 
vad.885 Kraftsports redaktör bedömde fotografierna och de unga männens 
resultat. En 16-årig från Borlänge ansågs ha goda utvecklingsmöjligheter och 
fick omdömet ”att grabben har tränat bra framgår av både foto och mått”.886 

Det började även bli vanligt att byggare själva lät sig fotograferas i en stud-
io av en professionell fotograf, och sedan skickade in bilderna till Kraftsport 
som tävlingsbidrag. Kraftsport började nu utifrån dessa att välja ut ”månadens 
man”. I relation till fotona angavs också måtten för hals, bröst, överarm, 
underarm, midja och lår samt längd och vikt.887 Detta kan kopplas till den 
utveckling mot en alltmer bilddominerad massmedial kultur under 1900-talet 
som Mats Ekström beskrivit. Det var en del av en genomgripande omvandling 
av den offentliga sfären, som alltmer byggde på visuell kommunikation. Detta 
skapade särskilda arenor för synlighet och synliggörande, där kommunikation, 
offentliggörande och meningsskapande i allt större utsträckning skedde 
genom bilder. Såväl ekonomiska, statliga som politiska samhällsinstitutioner 
blev både starkt involverade i och beroende av produktion och kommunikation 

                                                        
884 Wacquant 1995c; Klein 1993. 
885 ”Kraftsports pristävling” eller ”Kraftsports fotopristävling” kallades tävlingen. Kraftsport 
nr 10 1959 s. 11; se även Kraftsport nr 2 1958 s. 6; nr 5 1958 s. 8; nr 7 1958 s. 8; nr 4 1959 s. 
13; nr 12 1959 s. 13; nr 2 1960 s. 15; nr 5 1960 s. 18 och 19; nr 7 1960 s. 7; nr 9 1960 s. 20; nr 
10 1960 s. 26; nr 12 1960 s. 6.  
886 Kraftsport nr 5 1958 s. 8 (citat); se även Kraftsport nr 9 1958 s. 11; nr 10 1958 s. 8. Vid ett 
tillfälle förekom även ett något äldre par, en man och kvinna i 35-årsåldern, skickat in foton på 
sig själva med sina mått, före och efter genomgången Weiderkurs. Kraftsport nr 2 1959 s. 11.  
887 Kraftsport nr 4 1960 s. 7; nr 5 1960 s. 6; nr 6 1960 s. 6; nr 7 1960 s. 6; nr 10 1960 s. 21. Se 
även Kraftsport nr 8 1959 s. 7; nr 11 1959 s. 13.  
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av bilder. Den visuella kulturen karakteriserades också alltmer av skådespels-
liknande former. I olika uppvisningar, utställningar och shower utnyttjades 
tekniker för att göra något attraktivt för en beskådare. Relationen mellan 
människor blev relationer mellan uppträdare och åskådare.888 

Den ideala mannen som lyftes fram överlag var den muskulöse, välrakade 
och glänsande bodybuildern, vilken de unga männen i tävlingarna försökte 
efterlikna. Att fototävlingarna var populära understryks av det faktum att 
Kraftsport förklarade att de hade ”massor” av fotografier som stod på tur att 
bli publicerade, samt att även ”svenska grabbar” skulle få komma med på 
omslaget. Tidskriften bad om överseende med att det kunde dröja innan en 
enskild läsares fotografi blev publicerat i tidningen, på grund av den stora 
mängd fotografier de fått sända till sig.889 Detta påvisar en direkt relation 
mellan mediernas utbud av bilder över muskelposerande och de läsare som 
sedan förhöll sig till bilderna. Det säger en del om receptionen hos läsaren och 
den tolkning läsaren gjorde av text och bild, vilket kan tolkas som ett möte 
mellan läsaren å ena sidan och textförfattare och fotograf å den andra. 

Enligt sociologen John B. Thompson har tillväxten av massmedia och 
utvecklingen från 1920-talet lett till att lokala miljöer minskat i betydelse till 
förmån för massmedia, som alltmer format och omformat människors upp-
fattningar, interaktioner och handlingar. Konsekvenserna av detta är långtgå-
ende och påverkar många aspekter av människors vardag. Erfarenheter och 
identiteter har blivit alltmer medierade, och människors verklighetsuppfatt-
ning i högre grad styrda av medierna. Ett ytterligare mer uppträdande och 
uppvisande subjekt har blivit en konsekvens av den medierade kulturen. Enligt 
Featherstone spelar även konsumtion och reklam som en del i masskommu-
nikationen en viktig roll i denna process.890 Med det är inte sagt att samtliga 
läsare kom att betrakta bodybuilding som ett ideal, vilket debatten om 
bodybuildingens vara eller icke-vara i tidningen vittnade om. Det förmedlades 
dock en viss föredragen läsning i det sena 1950-talets Atletik/Kraftsport. 

I en brevspalt, där läsarna fick ställa frågor om träning, uppmanade tränaren 
Sabri Peközer till träning för att öka muskelvolymen, och behovet av fysisk 
framgång underströks i Peközers svar. Läsarna kunde skriva om sina tränings-
vedermödor och de ville gärna ha tips om hur de skulle få större muskler, 
medan andra hade svårt att hålla sina midjemått. Andra ville ha hjälp med att 
träna bort sin svankrygg.891 Peközer föreslog träningsupplägg och uppmanade 

                                                        
888 Ekström 2006 s. 159 och 161–162. Se även Thompson J. 2001; Sturken & Cartwright 2001; 
Vad gäller identiteten som skådespel, se Goffman 1998. Begreppet ”spectacle” – på svenska 
något illa översatt till skådespel – har även använts av Barthes för att beskriva wrestling-
kulturen: Barthes 1970 s. 9–19.  
889 Kraftsport nr 4 1960 s. 7; nr 5 1960 s. 18. 
890 Thompson J. 2001. Se även Featherstone 2003 om uppkomsten av ett ”uppträdande jag” 
(performing self) under intryck av 1900-talets konsumtionskultur. 
891 Kraftsport nr 7 1958 s. 10–11. Se även t.ex. Kraftsport nr 5 1959 s. 19; nr 7 1959 s. 13 och 
17; nr 8 1959 s. 9; nr 9 1959 s. 9; nr 10 1959 s. 13; nr 11 1960 s. 7. 
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männen att ta sina kroppsmått varje dag för att se hur kroppen utvecklades.892 
Vissa var även mycket specifika med sina mått, som 22-årige Börje, som ville 
ha 85 cm i midjemått och verkligen ansträngde sig för att bli smalare men ändå 
hade 93 cm runt midjan.893 Brevskrivarna skildrade även sin muskelökning 
och illustrerade gladeligen detta med hjälp av olika siffror och mått.894 Unga 
läsare börjar även framhålla sig själva som vältränade och muskulösa, något 
som i enlighet med Kraftsports syn innebär hälsosamhet. Peközer rekommen-
derade – förstås – även träning efter Weiders metoder och att äta protein, vilket 
illustrerades med bland annat fotografier över olika rörelser.895 

Under perioden ökade också det kvinnliga brevskrivandet till Kraftsport, 
och om vi får tro tidskriften själv var det ”onekligen många flickor, som har 
besvär att med att få rätt fason på ben, byst, armar m.m. och därom talar den 
korrespondens Kraftsport får”. Genom ”riktig och förståndig skivstångs- och 
hantelträning” kunde de enligt tidskriften emellertid ”korrigera de flesta fel” 
och Kraftsport lovade att med glädje hjälpa till med detta kostnadsfritt.896 De 
brev från kvinnliga läsare som besvarades handlade också framförallt om att 
kvinnorna var glada över att de genom träningen gått ner i vikt och fått ett 
visst antal centimeter smalare midja.897 

Samarbetet med Weider-koncernen innebar att läsare och brevskrivare blev 
rekommenderade Weiders produkter och träningskurser. Läsarna började 
även i brev som publicerades i Kraftsport framhålla de resultat som gjorts 
träningsmässigt med hjälp av Weiders protein och träningsprogram. Dessa 
brev förstärkte bilden av att de kommersiella produkter som såldes gav resultat 
och var värda att provas på. Dessutom framstod det som att om bara individen 
ansträngde sig, så skulle resultaten komma. Breven vittnade om att ”vanliga” 
ynglingar från Borlänge, Uddevalla, Stockholm och Värnamo gjort just detta, 
vilket förstärkte bilden av uppnåbar fysisk framgång. Med den fysiska fram-
gången skulle även självsäkerhet infinna sig, vilket flera brevskrivare vittnade 
om. 

Bilder av idealkroppar och ett uttalat missnöje med läsarens fysiska be-
skaffenhet, liksom de brev som pekar på hur läsare själva betraktade kroppen 
som ett ting som hela tiden behövde förbättras, som ett bytesvärde där nytt 
värde hela tiden kunde tillföras, visar att kroppen inte längre bara hade det 
bytesvärde den besatt genom arbetet. Individer började att betrakta sig själva 
som objekt. Detta var en förändring i vissa aspekter, vilket dock inte hindrade 
att idealen om tävling och den starke mannen levde kvar inom andra samman-
hang, där träningen fortsatt främst var ett medel för att nå idrottsliga resultat. 
                                                        
892 Kraftsport nr 9 1958 s. 19–20; nr 12 1958 s. 12–13. 
893 Kraftsport nr 2 1959 s. 17 och 19. 
894 Kraftsport nr 7 1956 s. 13 och 20; nr 10 1958 s. 20; nr 5 1959 s. 19. Se även bodybuilding-
profilen Henry Bergströms skildring av sin fysiska framgångssaga i Kraftsport nr 11 1956 s. 3. 
895 Kraftsport nr 10 1958 s. 21–22. 
896 Kraftsport nr 10 1959 s. 23.  
897 Kraftsport nr 6 1958 s. 25. 
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Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har jag påvisat existensen av en tydlig kommersiell konsum-
tionskultur under hela undersökningsperioden, vilken dock blev mer accentu-
erad mot slutet av tidsperioden, 1950-talet, och allra särskilt i anslutning till 
tyngdlyftningen, där kroppsbyggandet – bodybuilding – då fick ett genomslag. 
Konsumtionskulturen ingick i symbios med en föränderlig syn på hälsa och 
hälsosamhet – de var ömsesidigt förbundna med och förstärkte varandra. Mot 
slutet av 1950-talet hade utvecklingen lett till att den fysiska hälsan ofta var 
det dominerande temat i individens framgångssaga, snarare än mästartitlar och 
ekonomisk välgång. Huvudpersonen i sådana berättelser hade vanligen först 
varit mager, sjuklig och/eller orkeslös, men genom idog träning hade han – 
vanligen en han – tränat upp sig till rejäl fysisk styrka med en hälsosam kropp. 
För att nå detta mål hade dock inte bara viljestyrkan varit framgångsreceptet, 
utan till sin hjälp hade personen ofta haft kommersiella produkter: protein-
pulver, träningsartiklar och program sålda genom tyngdlyftningsförbundets 
tidning.  

Till konsumtionskulturen hörde en kändiskult, där drömmen och önskan 
om att efterlikna den idealbild som kändisen representerade kunde användas 
för att sälja produkter. I reklamen för de kommersiella produkter som 
möjliggjorde framgång användes ofta olika mer eller mindre välkända kropps-
byggare och artister, men även mer okända ”vanliga” människor förekom, för 
att illustrera att alla kunde utveckla sin kropp om de bara ville. 

Bodybuildingen, som slog igenom i Sverige på 1950-talet i anslutning till 
tyngdlyftnings- och frisksportrörelserna, skilde sig från den tidigare frisk-
sporten då den var konsumtionsdriven och betonade så stora muskler som 
möjligt. Kroppen kom att kommersialiseras, och i kapitlet har jag visat hur det 
som Mike Featherstone kallat den yttre och den inre kroppen förbands med 
varandra på ett annat sätt än tidigare under undersökningsperioden. Det yttre 
– utseendet och styrkan – ansågs spegla det inre – hälsan. En ökad köpkraft 
innebar att fler produkter kunde säljas och att träningskulturen blev mer 
individbaserad. Samtidigt uppmanades läsare att ta hand om och utveckla sin 
kropp, ofta preciserat genom att de då både behövde träna hårt med vilje-
kontroll men också köpa olika träningsprodukter. För att lyckas sälja in dessa 
produkter till läsaren användes olika former av uppmaningar och fotografier 
som läsaren skulle studera och rannsaka sin egen kropp utifrån. På så sätt 
skapades en osäkerhetskänsla som innebar att produkter kunde köpas och 
träning bedrivas. Slutsatsen var att det var individens eget ansvar att ta hand 
om och sköta sin kropp genom träning och riktig kost. Samtidigt betonades att 
träningen var nyttig för den enskilde – en sorts äldre idealistisk hygienism 
blandades sålunda med kommersialism. 

Den ökade kommersialiseringen innebar också en tydligare reifikation och 
varufiering av själva kroppen. Kroppen blev mer och mer sedd som ett ting 
som skulle skötas om, investeras i och visas upp för andra, frikopplat från dess 
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bruksvärde som arbetskraft eller medel för framgångar inom idrotten. 
Kroppen som ren yta förlänades sålunda ett värde i sig självt. Då inköp av 
olika produkter alltmer lyftes fram som centrala för att öka detta kroppens 
värde, skärptes denna process ytterligare. Kroppen blev en än tydligare kon-
sumtionsyta. 

Denna process mot kommersialisering och kroppen som konsumtionsyta, 
som märks mot slutet av undersökningsperioden och särskilt vad beträffar 
kroppsbyggandet, gick hand i hand med att det tidigare starka betonandet av 
sambandet mellan kroppsarbete och fysisk styrka avtog. Ibland vändes det till 
och med till sin motsats. Kroppsarbetet började från omkring 1950 att i vissa 
sammanhang beskrivas snarare som ett hinder än som en fördel vid idrotts-
utövande, vilket även diskuterats i kapitel tre. En orsak till detta var arbetets 
förändrade struktur med ökad specialisering och teknikutveckling samt att 
tjänstesektorn svällde. Samtidigt innebar kommersialiseringen av träningen 
att den gemensamma nämnaren blev träning för det egna utseendet och allas 
förmåga att nå idealkroppen. När produkter skulle säljas gällde det att lyfta 
fram mål som så många som möjligt – och åtminstone de köpstarka – skulle 
kunna sträva efter. Att lyfta fram vissa gruppers fysiska överlägsenhet framför 
andra vore därför inte funktionellt. 

Maningarna till förbättringar av den egna kroppen riktades i mitt käll-
material både till män och kvinnor, och detsamma gäller den inneboende 
osäkerhets- och otillräcklighetskänsla som odlades och som drev på ytterligare 
konsumtion av produkter. Det handlade om att se och bli sedd – en illusion av 
drömmen om att bli någon annan, liksom av identifikation med denne andre. 
Läsarna började också skicka in fotografier på sin fysiska utveckling, vilket 
ytterligare underströk hur de själva önskade utveckla sitt fysiska utseende och 
muskler, inte minst med hjälp av olika konsumtionsprodukter. Idealen om hur 
den manliga respektive den kvinnliga kroppen borde se ut skilde sig dock 
mellan de båda, vilket bör tolkas som uttryck för en övergripande ideologi om 
könsskillnad där det manliga värderades högre. Rannsakandet, och det 
underförstått självklara missnöjet med vad spegeln uppvisade, var dock något 
gemensamt för båda könen. Detta, liksom uppmaningarna att träna och köpa 
proteinpulver, var sålunda delar av en könsöverskridande reifikationsprocess. 

Då kroppen såsom yta och utseende alltmer blivit en vara i sig, ett objekt 
med ett bytesvärde, framträdde även ett behov av att investera ytterligare 
värde i kroppen, ett värde som uppnås genom köp av olika produkter och en 
disciplinerad träningsregim. Det värde i form av produkter och tid som indi-
viden investerat i kroppen borde sedan visas upp för andra och speglas i andras 
blickar och gillande, vilket inte minst de inskickade fotografierna på tränande 
ynglingar var exempel på. Dessa ynglingar sade sig även träna efter Weiders 
program och äta Weiders proteinpulver; genom ett speglande och en 
efterapning av tidskriftens bilder hade de börjat betrakta kroppen som ett ting 
som utseendemässigt kunde förbättras genom träning och varukonsumtion. 
Kroppsutseendet hade blivit till en projektionsyta för personligheten och en 



�
 

���

källa till identifikation och identitetens uttryck. Drömmen om att bli ”stor och 
stark” hade här fått ytterligare en innebörd då den sammanlänkades med 
konsumtionen. Detta har också en djupare historisk och kontextuell betydelse. 
Featherstone och Turner har framhållit hur det kommersiella och kon-
sumtionen, i överförd bemärkelse reifikationen, blivit till ett sätt att förstå 
förkroppsligande. I modern tid kom förkroppsligandet att förändras genom 
den rad av produkter som betonat utseendets betydelse för identiteten och hur 
reklamen länkat produkter till kroppens relevans för personligheten. Kroppens 
yttre och anblick framställdes som en källa till självförverkligande. 
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Kapitel 6: 
Avslutande diskussion 

Syftet med den här avhandlingen har varit att analysera representationer av 
kropp och klass inom svenska kraftsportssammanhang ca 1920–1960, för att 
därigenom förstå deras vidare samhälleliga och ideologiska betydelser. Jag 
har studerat tidskrifter och självbiografier med anknytning till boxning och 
tyngdlyftning, och därvid ställt dessa frågor: Hur representerades den ideala 
kroppen i källmaterialet? På vilka sätt kopplades kraftidrottarnas kroppar till 
olika värden och karaktäristika, såsom yrke, träning och styrka? Hur relatera-
des olika kroppsideal till olika socialgrupper och klasser? Vilka slags kroppar 
– i såväl fysisk som kulturell mening – bidrog kraftidrotten till att konstruera? 
I vad mån har förändringar skett över tid, och i så fall varför? Hur kan de olika 
representationerna av kroppar förklaras, och vad hade de för ideologisk 
verkan? I detta avslutande kapitel ska jag sammanfatta mina resultat i diskute-
rande form.  

Så representerades kroppar och klass 
I de idrottsliga miljöer som jag har undersökt – boxning och tyngdlyftning – 
skedde det ett kulturutbyte mellan olika grupper. Boxningen kan, som Kath 
Woodward framhållit, ses som en sammanblandning av ”hög” och ”låg” 
kultur.898 Detsamma kan sägas om tyngdlyftningen. De flesta utövarna, särskilt 
de professionella, kom emellertid från en kroppsarbetande bakgrund, främst 
arbetarklassen. Idrotten kunde ses som ett sätt att få en bättre inkomst än vad 
vanliga kroppsarbetaryrken kunde inbringa, med personer som Starke Arvid, 
Calle Sven, Harry Persson och Ingemar Johansson som relativt sett lyckade 
exempel. Som jag har visat i avhandlingens inledande empiriska kapitel kunde 
kraftidrotterna boxning och tyngdlyftning fungera som ett slags motbilder mot 
amatörismen, vilken utgjorde idealet inom stora delar av den organiserade 
idrottsrörelsen och dess ledande skikt. Där sågs idrotten främst som en form 
av rekreation. Inom arbetarklassen och småborgerskapet – grupper som fram-
förallt arbetade med kroppen – betraktades däremot idrotten som ett legitimt 

                                                        
898 Woodward 2004 s. 15. 
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sätt att tjäna pengar, och beskrevs i många fall som ett yrke, som tillsynes 
medförde en hel del stolthet. 

Amatöridealet stod i kontrast mot dessa gruppers sociala realiteter. I det 
kapitalistiska systemet har det varit nödvändigt med någon form av anställning 
för att trygga försörjningen inom arbetarklassen. I självbiografierna lyftes det 
yrke och det yrkesutövande som idrotten hade inneburit fram. Även klassbak-
grund och en fattig, hård och arbetsam bakgrund var framträdande i skildring-
arna av karriären. 

Överhuvudtaget fanns i mitt källmaterial en mycket stark association 
mellan kroppsarbete och kraftidrott, särskilt under periodens första del. 
Kroppsarbetet beskrevs allmänt som något som hade lett in kraftidrottarna till 
idrotterna, då det ansågs vara styrkeutvecklande och därmed grundläggande 
för de förmågor som utövaren behövde ha. Det framträdde en aktning inför 
den starka kroppen, men tidningspressen betonade också att kroppsarbete var 
viktigt. Detta tyder på att kraftsportarna till övervägande del kom från de 
kroppsarbetande skikten, men också att kraftsportarna under karriären 
definierades av en sådan yrkesbakgrund. Kroppsarbetaridrottarna blev i första 
hand associerade med sitt tidigare arbete, snarare än med den träning de 
utförde. Ofta skildrades hur de hade blivit upptäckta genom olika kraftprov de 
utfört i sina arbeten. Just styrkeprov i arbetsutförandet verkar ha varit vanliga 
i kroppsarbetares yrkesliv; exemplen i mitt källmaterial knyter an till den 
utbredda vurm för fysisk styrka som både Mats Hellspong och Ella Johansson 
har frilagt inom det tidiga 1900-talets kroppsarbetarkultur. Styrkeprov 
beskrevs i uppskattande ordalag i självbiografierna, som något som tycks ha 
varit ett viktigt sätt att vinna andras uppskattning och respekt. Särskilt Starke 
Arvid betonade de styrkeprov han utfört i olika arbeten, och som han enligt 
egen utsago hyllats för av andra kroppsarbetare. Individuella berättelser och 
tidningarnas representationer bekräftade här varandra. 

Att kraftsportarna framförallt var manliga kroppsarbetare var en närmast 
självskriven norm under tidsperioden som jag studerat. Det kroppsarbete som 
anknöts till kraftidrotten var aldrig fysiskt tungt och slitsamt kvinnligt arbete 
– utan manligt kodat kroppsarbete exempelvis i skogen och på byggen. Det 
handlade med andra ord om att kraftidrottarna bestämdes av sitt manliga 
kroppsarbete, på samma gång som de själva uppenbarligen kände en stolthet 
inför vad de lyckats åstadkomma med sina kroppsliga egenskaper, träning och 
hårda fysiska arbete. Denna stolthet var påverkad av en klass- och yrkesmässig 
bakgrund, vilken präglade hur kroppen torde ha upplevts. På samma gång 
användes klassbakgrunden även som ett slags reklamknep, och som ett sätt att 
skapa identifikation mellan publik och kraftidrottare. 

Associationen mellan kraftidrottare och kroppsarbete medförde att utövar-
na kom att betraktas som i högre grad ”naturliga” och i lägre grad rationellt 
tränade. Vad gäller just träning var det särskilt under undersökningsperiodens 
inledande decennier, från 1920-talet till 1940-talet, i själva verket just 
kroppsarbete som mer än annat lyftes fram som en god träningsform. Inte 
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minst kunde rent kroppsarbete – om än utanför själva yrkeslivets ramar – 
skildras som en utmärkt metod för formtoppning. Särskilt skogs-, gruv-, 
smides- och byggnadsarbete beskrevs på detta sätt. 

Kraftsportarnas kroppar och deras idrottsliga framgångar var sålunda i hög 
grad associerade med kroppsarbetet, både som träning och bakgrund. Kropps-
arbetet var det som framförallt gav kropparna värde; det var huvudsakligen 
därigenom de fått sitt kroppsliga kapital. Kort sagt ansågs arbetarnas styrka 
vara naturlig, eftersom den vunnits genom kroppsarbete och en hård uppväxt, 
medan medel- och överklassens styrka vanns genom rationell träning. Före-
ställningen om den naturlige arbetaren innefattade inte bara styrka, utan också 
enkelhet och en sorts ogrumlad godhet. De relativt fåtaliga proffsboxarna med 
medelklassbakgrund beskrevs snarare som vetenskapligt tränade, med en 
avvaktande defensiv stil – de saknade dock rejäla knockoutslag och gåpå-
aranda. I det analyserade källmaterialet var inte uppfattningarna om relationen 
mellan kropp och klass entydiga, men föreställningen om kroppsarbetaren och 
kraftidrottaren som en fysisk och moralisk överman var ändå dominant i 
relation till andra synsätt. 

I kapitel tre visade jag just hur yrkes- och klassaspekter kom att påverka 
synen på fysiskt yttre, ringstil och styrka. Dessa bar – särskilt i den första delen 
av undersökningsperioden – drag av klasspolemik och manifesterade sig mot 
medel- och överklasspersoner. Det handlade om vad som förväntades av olika 
klasser, och ansågs även hänga samman med utbildningsnivå. I pressmateri-
alet skildrades kroppsarbetaren som fysiskt överlägsen, men däremot saknade 
han förfining och vetenskaplig träning. Boxare från medel- och överklass-
bakgrund, såväl fiktiva som verkliga, beskrevs i källmaterialet som intelli-
genta och goda försvarsboxare. Till skillnad från boxare från arbetarklassen 
saknade de emellertid styrkan, knockoutslaget och den rätta gåpåarandan som 
arbetarmännen hade, något som i många fall sågs som ett måste för att lyckas 
som professionell. En sådan förfining inverkade också negativt på 
populariteten, ansågs det.  

Även i mitt material användes kroppen och de kroppsliga egenskaperna för 
att positionera sig mot andra klasser. Ett dikotomiskt bildspråk var ofta avgör-
ande för att illustrera detta. Kraftsportare ur de kroppsarbetande grupperna 
kontrasterades mot överklassfolk från Östermalm som inte orkade bära sitt 
eget flyttbohag, eller den feta grosshandlaren som helt saknade kroppskrafter. 
Akademiker skildrades som glasögonprydda och svaga anemiker, och det tala-
des om att göra riktiga män av studenter som beskrevs som ”mammas gossar”. 
Inom tyngdlyftningen betraktades glasögon generellt sett som en antites till 
styrka, även om personer som Schemansky och Kono visade på motsatsen. I 
många skildringar framställdes de kroppsarbetande personerna inte bara som 
fysiska utan även som moraliska övermän: de var rättframma och rättrådiga, 
inte fega och opålitliga. Detta kan anknytas till Skeggs teori om värde, enligt 
vilken värde kan ta sig andra uttryck än vad de gör inom Bourdieus 
kapitalteori. Exempelvis finns hos arbetarklassen delvis en annan syn på vad 
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som är värdealstrande; Skeggs nämner omvårdnad och goda relationer. Dessa 
värden konstrueras många gånger som ett slags antiteser mot medelklassens 
ideal, såsom kritik av vad som ses som snobbism och att vara pretentiös. Att 
utmana auktoriteters syn på vad som skapar värde kan enligt Skeggs tolkas 
som att arbetarklassens syn på värde, vad/vem som räknas och spelar roll, 
skapas genom kamp och har en annan innebörd än den borgerliga.899 När fysisk 
styrka lyftes som ett sätt att tillföra den egna kroppen ett särskilt värde, såsom 
skedde i mitt källmaterial, bör det därför tolkas i vidare ramar än de som 
erbjuds i Bourdieus kapitalteori, särskilt när det gjordes för att manifestera och 
tillföra en motvikt mot det som ansågs vara borgerlighetens fysiska oförmåga. 
Begreppen behöver även förankras i kroppen. Detta värde var ett värde utanför 
Bourdieus kategorier av sociala, kulturella och ekonomiska kapital. 

Den idealisering av kroppsarbetet som jag påvisat, som också torde ha mot-
svarats av en gruppidentifikation, hämtade sin näring i kroppsarbetet som 
sådant och ska inte förstås som någon politisk klassidentitet, även om en del 
novellförfattare och journalister tog klar politisk ställning för vänsteridéer. 
Idealiseringen av kroppsarbetet i mitt material var framförallt av moralisk art, 
och det kunde aktualiseras rörande vidare kategorier än LO-kollektivets arbet-
argrupper. Jag har argumenterat för att begreppet kroppsarbetande grupper är 
väl lämpat för att förstå vilka utövarna främst bestod av, liksom hur de 
representerades i materialet. Det var nämligen något vidare än arbetarklassen 
i bemärkelsen lönearbetare som inte ägde sina egna produktionsmedel. 
Kroppsarbetande grupper har jag använt som en samlingsbeteckning vari 
kunde ingå arbetarklass, småborgerskap och småbönder, liksom brandmän, 
lägre militärer och poliser. Gemensamt för dem var att samtliga på något sätt 
utförde arbete som krävde någon form av substantiell fysisk prestation. 
Samtidigt bör betonas att kärnan i de grupper som det rörde sig om i själva 
verket återfanns bland vissa skikt inom arbetarklassen i snävare mening, 
nämligen lönearbetare utanför industrin med relativt individualistiska 
arbetsformer – i skogen, i hamnar och i byggbranschen. Det var miljöer där 
mer frihetligt och egensinniga ideal frodades i relation till de mer 
kollektivistiska skötsamhetsideal som annars brukar förknippas med 1900-
talets folkrörelseanknutna arbetarkultur. Jag återkommer till de ideologiska 
och kulturella implikationer som denna form av arbetaridealisering hade. 

I denna kultur där styrka ständigt måste bevisas, hade slagsmål och utman-
ingar en framträdande plats. Våldet och styrkan framstod som en integrerad 
del av livet redan under barn- och ungdomsåren. Detta tema var tydligt i bland 
annat självbiografierna, som (med Ingemar Johanssons som undantag) repro-
ducerade en arketypisk berättelse om ungdomsår präglade av våld, kamp och 
tävling. Åtskilliga berättelser om ursprung och ungdomsår handlade om att 
kraftidrottaren hade satt någon översittare på plats. Den förre fick därigenom 
ett värde genom att inte låta sig tryckas ned och på så sätt vanns självrespekt, 
                                                        
899 Skeggs 2000; Skeggs 2004; Skeggs 2011 s. 503–505 och 507.  
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liksom andras respekt. Ursprung spelade en viktig roll, särskilt inom box-
ningskulturen, vilket uttrycktes i mängder av berättelser om boxarnas egna 
bakgrunder och varför de börjat boxas. 

Slagsmåls- och utmaningskulturen var också ett viktigt inslag i den väv av 
associationer kring naturlighet som knöts till de kraftidrottare som hade sina 
rötter i kroppsarbetande miljöer. Kroppsarbetare framställdes som enkla och 
okonstlade människor, och deras kroppar var inte hämmade av skadligt inne- 
och stillasittande. De ansågs tala rättframt och direkt, rakt på sak, inte inlindat 
och konstlat. Sammankopplingen mellan kraftsport, kroppsarbete och natur 
aktualiserades också i källmaterialet genom att naturen och landsbygden inte 
sällan framhävdes som de miljöer där den framgångsrika kraftsportskarriären 
kunde odlas, genom träning i det fria eller genom att goda idrottare tänktes ha 
sitt ursprung i så naturliga och icke-urbana miljöer som möjligt, gärna mindre 
orter i Norrland. Landsbygden representerade härvid urkraften, men också det 
oslipade och outbildade. 

Dessa föreställningar kan även betraktas i ett längre historiskt perspektiv. 
Enligt Ella Johansson uppfattades arbetarna av 1800-talets borgerlighet på ett 
negativt sätt genom sina kroppsliga karaktäristika, som enligt borgerligheten 
var smuts och tygellöshet. Att arbetarklassen sedan byggde vidare på dessa 
metaforer om dem själva som kroppsliga och naturliga var, menar Johansson, 
en tydlig motstrategi. Dessa metaforer omvandlades istället till att arbetar-
mannen var stark, fysisk och naturlig, medan borgaren var dekadent och 
vek.900 I tidigare forskning om idrott och kroppsideal har denna klassaspekt 
tagits upp, vilket jag i inledningskapitlet diskuterat i termer av den borgerliga 
respektive den kroppsarbetande idrottskroppen. Denna dikotomi mellan 
medelklassidrottare som boxades defensivt och ”intelligent” och kropps-
arbetaridrottare med rättfram sluggerstil, var ytterligt framträdande i mitt 
källmaterial. Jag vill starkt betona att denna åtskillnad var en sorts kulturell 
spegling av klassamhället. Även om idealet om naturlighet och rättframhet 
troligen hade internaliserats av stora mängder av kraftsportare med ursprung i 
de kroppsarbetande grupperna, innebar det också att de låstes fast i en mall av 
”naturlighet”. 

De kraftidrottare som allra mest förknippades med föreställningar om 
naturlighet, i dess negativa betydelse av djuriskhet och brist på civilisering, 
var dock inte vita svenska kraftidrottare med ursprung i arbetarklassen, utan 
svarta boxare. Genom närheten till den nordamerikanska boxningsvärlden 
blev rasfrågor aktuella och diskuterade även i svenska boxningssammanhang. 
Ställda mot svarta boxare blev svenska vita boxare skildrade som huvud-
sakligen rationella individer. 

Föreställningar om klass hängde bevisligen samman med olika uppfatt-
ningar om kroppslighet och kroppsförmågor. Detta tog sig uttryck bland annat 
genom olika stereotyper, såsom sluggern från arbetarklassen som besatt 
                                                        
900 Johansson E. 2006 s. 128. Se även Frykman & Löfgren 1979. 
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urkraft, och den intellektuelle och duktige försvarsboxaren med högre social 
bakgrund. Samtidigt handlar dessa stereotyper också om olika seendeposi-
tioner på klass. Uppdelningen mellan kroppslig styrka och intelligens kan ses 
som ett led i den västerländska kulturens cartesianska separering av kropp och 
själ.901 Denna uppdelning har dessutom inneburit att kroppen bedömts som 
mindre betydelsefull då tankeverksamhet och förnimmelse utförts av själen.902 
Den kan även betraktas som en delförklaring till varför kroppsarbetande 
gruppers kroppsliga kapital generellt har värderats lågt.  

Klass kopplades i materialet till kropp, muskler och till det yttre. Egenskap-
erna var klassbundna, så att exempelvis måttfullhet och rationalitet tenderade 
att värderas högre i borgerliga kretsar, medan kroppsarbetaren i mitt material 
många gånger framställdes som den moraliske och fysiske övermannen. Dessa 
skillnader framhävdes även genom tydliga klasspolemiska tendenser, som 
framförallt betonades under undersökningsperiodens början. De kom dock att 
försvinna alltmer för att vid undersökningens sista decennium vara ovanliga. 
Parallellt bestod ändå synen på att skilda klasser och yrkesgrupper hade olika 
fysiska företräden, som yttrade sig i skilda kroppsliga egenskaper, intelligens-
typer och boxningsstilar. De här föreställningarna omfamnades av såväl 
idrottare själva, publik som journalister. Exempelvis beskrevs Gene Tunney 
som att han inte var någon ”riktig” boxare, men samtidigt ansågs hans goda 
försvarsboxning vara en del av hans intellektualism. För en boxare som Jack 
Johnson kom det att betyda att hans goda försvarsboxning inte ansågs ha något 
med intelligens att göra, utan beskrevs som något ”medfött”, vilket ytterligare 
grumlades av den rasism han mötte i och utanför ringen. 

Sådana kroppar konstruerades inom kraftidrotten 
I källmaterialet skapades och reproducerades alltså distinkta normer rörande 
hur kraftsportaren – vanligen förknippad med kroppsarbetande grupper – och 
dennes kropp helst skulle se ut, förevisas och uppfattas. Dessa idéer förekom 
i narrativ som producerade möjliga subjektspositioner att inta för läsare och 
kraftidrottare på kraftidrottens fält. För att anknyta till mitt källmaterial, erbjöd 
och gestaltade texterna skilda sätt att förhålla sig till den egna kroppen, likväl 
som till andras kroppar. Kroppen och olika praktiker kring kroppen är viktiga 
element för identiteter. Eftersom såväl identitet som maktkategorier delvis är 
tillskrivna och genomsyrade av kroppens plats i den sociala världen, har jag 
även försökt förstå hur detta tagit sig uttryck. I självbiografierna lyfte 
kraftidrottarna själva fram styrkan och förmågan att tåla stryk i unga år för att 
förklara hur de utvecklats till det de blivit. De kroppsliga erfarenheterna knöts 
därmed till idrotten och den fysiska förmågan och styrkan. Även om jag har 
                                                        
901 Om denna uppdelnings påverkan på tidig idrottsrörelse och gymnastik, se Ljunggren 1999. 
902 Woodward 2009 s. 6.  
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lyft fram källkritiska reservationer vad gäller i vilken mån självbiografierna 
uttrycker faktiska åsikter och känslor, går det inte att bortse från att de åtminst-
one representerar vad de angivna författarna ville att omvärlden skulle känna 
till om dem själva när de satte sitt namn på slutprodukten. 

De kroppsideal som förmedlades i källmaterialet torde också i substantiell 
grad ha internaliserats hos många av dess samtida läsare, liksom hos de fakt-
iska kraftsportarna. Jag har resonerat kring att de också i förlängningen inter-
naliserats i själva kroppen, i det som Bourdieu benämner som hexis. Boxaren, 
exempelvis, levde på sin kropp – alltså sitt kroppsliga kapital. Därför användes 
och behövdes många tekniker för att stärka, träna och skydda denna kropp. 

En av mekanismerna i denna internalisering var det bildmaterial som före-
kom flitigt i källmaterialet, och som bidrog till att skapa en önskan hos läsaren 
att efterlikna det som avbildades. Tack vare fotografiet kunde betraktaren 
placeras utanför bilden. Den avbildade hamnade därmed i en motsägelsefull 
position. Han – det var vanligen just en han – framställdes emellanåt som ett 
objekt, men kunde på samma gång vara ett subjekt som ändå objektifierades 
genom att betraktas. Härmed skapades en aktiv och betraktande seende-
position för läsaren som betraktade bilden. Samtidigt kunde bilden möjliggöra 
för mottagaren att ta plats och så att säga emotionellt identifiera sig med det 
avbildade objektet, och ta bildens subjektsposition. De avbildade kropparna 
refererade till varandra och skapade på så sätt olika ikoner, bestående av en 
maskulin muskulös vältränad kropp som kunde verka omedelbart för läsaren, 
och som var att betrakta som en del av ett större ideologiskt mytkomplex. 
Genom att mottagaren känslomässigt engagerade sig i bildens karaktärer 
framstod bilden även som verklig och realistisk, samtidigt som bilden måste 
vara trovärdig för att identifikationen skulle kunna äga rum.903 

Jag vill betona att identitet i regel är kollektivt konstruerad, och sker genom 
identifikation med andra individer likaväl som kollektiva berättelser. Själv-
biografiförfattarna skrev utifrån vad den tilltänkta publiken kunde tänkas vara 
intresserad av och konstruerade sina berättelser utifrån detta. Exempelvis 
lades stor vikt vid idrottskarriären men mindre vikt vid familjelivet, samtidigt 
som uppväxtåren ofta var utförligt skildrade. En subjektsposition intogs 
genom dessa självbiografiska narrationer, som i viss mån var fostrande och 
sedelärande och inskärpte idrottarens legendstatus. Sådana uteslöt såväl som 
inneslöt vissa bestämda sätt att vara eller agera. Boxning och tyngdlyftning, 
liksom all idrottslig fokus på stjärnor, handlar delvis om viljan att bli något, 
att uppnå ett mål eller som inom kraftidrotterna klättra från sin sociala 
position. Dessa narrativ om idrottarnas ursprung erbjöd även något stabilt att 
hålla sig fast vid i en föränderlig värld. 

Enligt Stuart Hall handlar identitet emellertid mer om vad personen vill bli 
eller blir, än är. Jaget är inte fast eller fullkomligt utan det innefattar också 
viljan att tillhöra något, vilket i mycket hämtar näring ur myter om ursprung. 
                                                        
903 Kuhn 1985 s. 28; Hirdman A. 2001 s. 40 och 51.  
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Innebörden är att förstå var du har kommit ifrån, och resan dit du är på väg; 
därigenom är identifikationsprocessen sammanlänkad med fantasier om vad 
personen önskar bli i framtiden. Ofta kan detta vara lättare att komma i kontakt 
med genom myter och narrativ än genom det förkroppsligade nuet.904 Alla de 
narrativ som tidningspress och självbiografier erbjöd torde ha påverkat åtskill-
iga svenska kraftidrottares idéer såväl som kroppar. Jag har alltså velat nå lite 
längre än att bara urskilja representationer av olika idéer och föreställningar i 
källmaterialet. Därfär har jag strävat efter att åtminstone bidra med rimliga 
antaganden om i vad mån dessa representationer motsvarade faktiska idéer 
och känslor hos tidens kraftsportare, liksom i förlängningen vilka slags 
kroppar de själva utvecklade. 

Förändringar över tid 
Hittills har jag sammanfattat de främsta rent empiriska resultaten vad beträffar 
själva tematiken kring kraftsport och klasstillhörighet. Jag har i förbigående 
berört frågorna om förändring över tid, men i det följande kommer jag att 
redogöra för det mer ingående. Överlag kan sägas att beträffande några 
aspekter går det tydligt att konstatera förändring över tid. Men även då rör det 
sig inte om något helt entydigt, utan om sammansatta processer där det till stor 
del handlar om förskjutningar i tyngdpunkt och inbördes styrkeförhållanden 
mellan idékomplex som förekommer parallellt. 

Från kroppsarbete till individuell och rationell träning 
I början av undersökningsperioden fanns en mycket framträdande samman-
koppling mellan kroppsarbete och framgång inom kraftsporterna, men den 
kom sedan att minska, särskilt mot slutet. Då överflyglades den alltmer av ett 
alternativt betonande av att framgång istället främst gynnades av träning som 
var åtskilt från yrkeslivet – rent ”rationell” och ”vetenskaplig” träning. I vissa 
fall ledde det också till att träningen av den egna kroppen blev det viktigaste 
målet med verksamheten, särskilt tydligt i bodybuildingen som växte fram 
under 1950-talet. Det betyder inte att en bakgrund i kroppsarbete helt upp-
hörde att framställas som något fördelaktigt, exempelvis kunde det framföras 
som en retorisk effekt för att inskärpa någons grundmurade styrka. 

Att den från arbetet skilda träningen ökade i betydelse har en delförklaring 
i idrottens tilltagande specialisering där vetenskapligt grundade tränings-
metoder vann mark. Men förändringen inom kraftsporterna bör också förstås 
mot bakgrund av arbetslivets förändrade karaktär. När arbetslivet omvand-
lades, och rationalisering inom industrin och senare inom skogs- och jord-
bruket medförde att de fysiska inslagen i arbetet minskade, ändrades också 
                                                        
904 Hall S. 1990; se även Woodward 2007a s. 38. 
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sammansättningen av gruppen kraftidrottare och därigenom också det tidigare 
vanliga inskärpandet av ”naturlig träning” och ren råstyrka. Kroppen skulle 
tränas till framgång och det var träning i den mening vi lägger i ordet idag som 
var avgörande, i första hand inte längre kroppsarbete (även om det ibland fort-
satte att accentueras som välgörande för idrottskarriären undersökningsperi-
oden ut). Kroppsarbete hade dock inte längre samma status som kraftutveck-
lande träning som under undersökningsperiodens början. 

Generellt började kroppen ses som något som utvecklades genom specifik 
träning av olika muskelgrupper. Ett tecken på denna förändring i källmate-
rialet, förutom idrottens ökade specialisering, kunskap om träning och eventu-
ella sociala breddning, var det faktum att tyngdlyftningstidskriften Atletik 
inledde ett samarbete med den kommersiella Weider-koncernen. Genom sam-
verkan med Weider ökade Atletiks intresse av att sälja produkter. Utveck-
lingen i tidningen, även om en hel del tyngdlyftare kom att kritisera detta, gick 
nu mot kroppsbyggning och att träna isolerade muskler, inte att stöta eller 
rycka så tunga vikter som möjligt. 

Kroppsarbetet och arbetets rationalisering över tid kan alltså ses som 
viktiga påverkande faktorer för hur idrotterna skildrades i massmedia, liksom 
i självbiografierna. Mot slutet av tidsperioden minskade inte minst den typ av 
individualistiskt kroppsarbete som tidigare hade hyllats i källmaterialet, 
exempelvis fritt och omekaniserat skogsarbete, där frihetliga och egensinniga 
ideal hade odlats i relation till de mer kollektivistiska idealen bland industri-
arbetare. 

Förändringen kan också delvis förklaras med att tjänstesektorn växte i 
omfattning, och som Mats Greiff visat, innebar det också att tjänstemännen 
socialt och kulturellt hamnade närmare arbetarklassen. Detta möjliggjorde nya 
typer av skildringar i källmaterialet, där likaså kontorister förekom som starka 
tyngdlyftare – även om det i tidningarna fortfarande då ibland måste inskärpas 
att sådana personer faktiskt kunde vara starka. 

Från klasspolemik till klassamarbete 
Den klasspolemiska retorik som var vanlig under de första decennierna av 
undersökningsperioden, ebbade ut mot slutet av perioden – även om den 
faktiskt var ganska seglivad, exempelvis i Rekordmagasinet under 1940-talet. 
Detta gick delvis hand i hand med att sammankopplingen mellan kroppsarbete 
och kraftsporter minskade i betydelse. Jag har argumenterat för att denna 
förändring avspeglar den övergripande politiska utvecklingen, där välfärds-
statsbygget förde med sig en nationellt dominerande idé om samarbete mellan 
olika klasser och dess organisationer. Med detta kom också en idealisering av 
jämlikhet, där nationens styrande och dess hjältar skulle framstå som vanliga. 
Denna tendens märks i Ingemar Johanssons självbiografi, där denne snarast 
ville framstå som en vanlig kille – trots snabb bil och investeringar i ett 
grävmaskinsföretag. I andra exempel i källmaterialet framkom tydligt att de 
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olika klasserna inte försvunnit, men tillsammans skulle nu arbetare och 
studenter samarbeta med varandra i folkrörelsens former för allas bästa. 
Föreställningen om ökad jämlikhet och nationellt samförstånd innebar dock 
inte att det inte fortsatte att förekomma konflikter på arbetsmarknaden och 
skillnader i arbetsvillkor, inkomst och ägande. I materialet fanns även in i det 
sista tendenser till fortsatt klasspolemik. 

Tilltagande kommersialisering och varufiering av kroppar 
I forskningen kring massmedia, idrott och marknad har en ökad kommersi-
alisering av träning och kroppar tidigare framförallt påvisats vad gäller tiden 
från 1970-talet och framåt.905 Jag har dock kunnat ge exempel på att denna 
utveckling var tydlig redan under 1950-talet, då reklam i tidningarna skapade 
ett köpsug och en föreställning om att individen själv genom träning och 
produktinköp skulle ta ansvar för den egna kroppsutvecklingen. Detta var inte 
ens då något helt nytt. Under mellankrigstiden hade en utveckling efter 
kommersiellt mönster startat, där inte minst boxningen fungerade som en 
reklampelare för livsstilar och värderingar, och där pengarna delvis flödade. 

Den ökade kommersialisering inom kraftsportsmiljöerna som går att 
konstatera under 1950-talet innebar att själva kroppen i högre grad blev till en 
konsumtionsyta, till en vara. Detta hängde direkt samman med ett starkare 
betonande av att individen själv skulle ta hand om sin träning på föregivet 
rationella grunder. Den tilltagande kommersialiseringen av träningen inne-
fattade även ett större fokus på det yttre. Läsarna uppmanades att träna för att 
se ut som bodybuildingstjärnor. Träningsprogram illustrerade av olika nord-
amerikanska bodybuilders började bli vanliga. Individens eget ansvar och 
skyldighet att träna och ta hand om sin kropp betonades än mer. Detta gick 
hand i hand med ett mer konsumtionsinriktat samhälle, där självförverk-
ligande blev ett uppvärderat ideal. Forskare som Rose, Featherstone och 
Schilling har lyft fram hur kroppen efter andra världskriget alltmer kom att 
framhävas som individens eget ansvar, vilket stod i viss motsättning till den 
tidigare tendensen att samhällsmedborgarnas fysiska status var ett kollektivt 
nationellt och politiskt projekt i hygienismens anda. 

I denna process ingick alltså även att kroppen i allt högre grad sågs som en 
yta för konsumtion, i takt med att det var kroppens utseende som var det 
viktigaste snarare än de idrottsliga framgångarna. Detta påverkade även läsare 
som började skriva brev och fråga specifikt om sitt kroppsliga yttre, och inte 
som tidigare i vad mån de hade möjligheter att bli en framgångsrik idrottare. 
Under 1950-talet handlade frågorna snarare om hur kroppen såg ut. Många 
ville få bättre resultat av träningen, medan andra dessutom berättade om sin 
fysiska utveckling.  

                                                        
905 Se ovan kap. 5.  
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Kroppen och den kroppsliga framgången kom därmed att ses som ett mål i 
sig. Det var den rent fysiska utvecklingen som lyftes fram i alltfler av de 
fortsatt vanliga framgångssagorna, inte bara den ekonomiska eller idrottsliga. 
Målet med träningen blev därigenom mer och mer att nå idealkroppen: en så 
muskulös, fettfri och ”vacker” kropp som möjligt. I samma veva började trän-
ingen också framhävas som ett universalmedel mot allehanda fysiska besvär. 
Den ansågs inte bara kunna få den överviktige att bli smal, utan även bota 
polioförlamning och astma. Individen som reste sig över sina egna fysiska 
problem blev idealet och ett upprepat narrativ. Enligt Fredrik Nilsson, som har 
undersökt olika berättelser om viktnedgång och bantningsskildringar, innehöll 
dessa vanligen en tävlingslogik. På så sätt kunde även bantningen bli ett slags 
yttring för maskulinitet enligt Nilsson, då den följde en maskulint kodad 
tävlingslogik.906 Även i mitt material kan dessa narrativ om individer som 
höjer sig över sina egna kroppsliga tillkortakommanden tolkas som en form 
av tävlingsmoment. Det var inte längre fråga om tävling i traditionell bemärk-
else, där idrottsresultat var det avgörande, utan om tävling i olika fysiska mått 
såsom centimeter kring midjan och bicepsstorlek. 

Fotografierna i Atletik/Kraftsport fungerade speglande för läsarna där olika 
övningar visades av muskulösa bodybuilders som också poserade. Texterna 
var uppmanande: individen behövde göra något åt sin kropp. Det fanns ett 
samspel mellan bild och text där budskapet var att läsarna skulle börja träna 
och köpa produkter. Dessa manades att spegla sig i de fotografier på musku-
lösa kroppar som publicerades i tidningen. Tidningen började också uppmana 
läsarna att skicka in egentagna fotografier på sina kroppar, tillsammans med 
en berättelse om deras fysiska framgångsutvecklingar. Flera gjorde just detta 
och skrev om sina kroppar med uppenbar stolthet. Många av de män som 
deltog, sade sig ha fått självkänsla genom att figurera i ett sammanhang av att 
bygga muskler, lyfta vikter eller boxas, och sedan förevisa sin kropp för en 
större publik.907 

Kroppens yta fick härigenom ett värde som kunde tillföras ytterligare värde 
genom köp av de olika produkter som marknadsfördes i tidningen. Då kroppen 
fick ett kommersiellt värde, blev också följden att den förtingligades. Genom 
den ökade kommersialiseringen under efterkrigstiden började kroppen i högre 
grad ses som en vara med ett värde, som kunde utvecklas genom träning men 
främst genom konsumtion av produkter, vilka tillförde kroppen ytterligare 
värde. Redan tidigare hade det funnits ett kroppsligt kapital hos kraftsportare 
som var kopplat till dess bruksvärde såsom arbetskraft och/eller som redskap 

                                                        
906 Nilsson 2011 s. 93. 
907 Detta stämmer även överens med Woodwards studie och intervjuer vid ett boxningsgym, 
liksom Wacquants analyser av bodybuilding. Faktum var att många beskrev en bristande 
självkänsla då de saknade muskler eller var skadade. Träning och muskler kan ses som ett slags 
skydd mot en hård verklighet eller bristande självkänsla, menar Wacquant. Woodward 2007b; 
Wacquant 1995c. 



�
 

��	�

för idrottsliga resultat och framgångar. Nu skedde emellertid en frikoppling 
från detta bruksvärde genom att kroppen som ren yta fick ett värde i sig. 
Kroppen i sig blev till ett ting i utbytet på en marknad.908 

Kroppen som en vara inskärptes av idealbilderna av poserande kropps-
byggare, som presumtiva utövare kunde spegla sig i och försöka efterlikna. På 
så sätt betonades deras egna kroppar som ting och som projektionsytor för den 
egna personligheten och de egna drömmarna. Fotografierna kunde under-
stryka detta genom sin indexikalitet och förstärka köpsuget som en del i ett 
övergripande samhällskomplex ekonomiska system. 

Förutom att inspirera till idrottsutövande fick nu framgångssagorna ytterli-
gare en funktion. För att kroppen skulle kunna bli redskapet för en framgångs-
saga, eller bli en framgångssaga i sig själv, sattes fokus på den reellt exister-
ande kroppen i nuet, som ofta betraktades och beskrevs som ett ofullkomligt 
problem. Den var ett problem som hela tiden måste underhållas och tränas. 
Idealet var att inte vara för smal – då behövde musklerna byggas upp – men 
inte heller att vara tjock. Detta födde även en osäkerhet kring när den perfekta 
kroppen var uppnådd. Många artiklar i källmaterialet kretsade kring att det 
fanns en möjlig lösning på problemet. Olika träningsmetoder lyftes därför 
fram, liksom de kommersiella produkter som salufördes i 1950-talets Atletik 
och Kraftsport. På samma gång fanns även likheter mellan dessa tankegångar 
och den i samhället vanliga synpunkten att idrottens mission var att göra den 
svenska befolkningen frisk och ”livsduglig”. Idrotten sågs som ett redskap 
som fostrade och gjorde medborgarna friska. 

Maskulinitet och femininitet 
De ideal om kroppen och kroppsarbetet som jag frilagt i denna avhandling var 
i regel könskodade på ett ofta markant sätt. Sluggern som kom från en fattig 
bakgrund och inte räddes en utmaning – vare sig i hemmakvarteren, på 
arbetsplatsen eller på idrottsarenan – var nästan självklart en man med starkt 
maskulina attribut. I klasspolemiken mot medelklass- och överklasspersoner 
associerades ofta dessa grupper med feminiserade drag, för att inskärpa deras 
omanlighet och därmed löjeväckande egenskaper. I den mån kvinnor vid 
enstaka tillfällen förekom i materialet under början av undersökningsperioden, 
utstakades en tydlig gränslinje; de kunde möjligen och i vissa noggrant 
avgränsade former träna kraftsporter, men inte tävla – om det inte var fråga 
om en cirkusliknande uppvisning i underhållningssyfte. Mot slutet av 
tidsperioden och i och med kommersialiseringen skedde dock en viss 
uppluckring av bilden. Då började också kvinnor att figurera i materialet i lite 
högre utsträckning än tidigare. 

Detta kan länkas samman med det faktum att konsumtion har setts som 
feminint kodat. Genom att sammanföra muskler och tävlingslogik med reklam 
                                                        
908 Se Skeggs 2004; Hirdman A. 2001 s. 280. 
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för kostpreparat och avklädda kroppar, tog konsumtionen av produkter som 
skulle förbättra det fysiska utseendet ett steg närmare till att kunna betraktas 
som även en maskulin syssla. Detta skedde samtidigt som kvinnor och 
”damträning” blev vanligare i 1950-talets källmaterial. Resultat och tävlan 
hade dittills generellt sett betraktats som maskulint, men när träningen också 
började ses som något som skulle bedrivas för att utveckla en så god fysik som 
möjligt, fick även kvinnorna ett utrymme. Deras kroppar skulle dock se 
annorlunda ut än männens, varför kvinnorna skulle träna med lätta vikter och 
hålla sig slanka, inte bli överdrivet muskulösa. Detta hindrade dock ingalunda 
att även kvinnor uppmuntrades att konsumera de produkter som erbjöds 
genom Atletik/Kraftsport. Kroppsdelar som byst, lår, rumpa och midja skulle 
enligt träningstipsen omarbetas för att göras mer attraktiva. Den kvinnliga 
kroppen framställdes – och av läsarbreven att döma upplevdes – som ett 
problem. Genom att följa olika träningsprogram kunde kvinnan dock komma 
fram till en lösning på problemet. Kvinnans kropp kunde i träningstipsen 
betraktas som ett objekt som skulle omarbetas, där målet var att göra kroppen 
vackrare och mer feminin. En motsvarande mekanism gällde i grunden även 
för de manliga läsarna. På samma gång som kroppen var ett problem, utgjorde 
den också en möjlighet till självförverkligande. 

De ideologiska sammanhangen 
Vissa företeelser i källmaterialet präglades av större kontinuitet än andra. Det 
gäller inte minst framgångssagan som seglivad arketyp, liksom den i slutändan 
alltid närvarande sensmoralen i källmaterialet om att kroppsarbetaren i hög 
grad var beroende av sin egen kropp, i brist på andra resurser och kapital-
former. Båda dessa företeelser var viktiga uttryck för de vidare ideologiska 
implikationer som fanns i de representationer av kroppar som jag frilagt i 
denna avhandling. Det pressmaterial som undersökts i avhandlingen utgjorde 
ingen enhetlig röst, utan jag har i enlighet med bland andra Stuart Hall och 
Norman Fairclough betraktat massmedia som ett fält inom vilket ideologiska 
konflikter utspelas.909 

Kroppsarbetaren som låst vid det kroppsliga 
Det fanns en dominerande föreställning – om än något uppluckrad mot slutet 
av undersökningsperioden – där kraftidrott associerades med kroppsarbete 
och råstyrka, varigenom kraftidrottarna på sätt och vis var låsta till sina kropp-
ar och sin styrka. Dessa tendenser att tillskriva kraftidrottaren naturlighet och 
naturlig talang hängde samman med en generell bild av arbetarklassen som 

                                                        
909 Hall S. 1980; Fairclough 1995. 
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odlats sedan åtminstone 1800-talet, och som nu reproducerades.910 På så sätt 
reducerades kraftidrottaren till kropp. 

Dessa narrativ var på en konnotativ nivå dock öppna för tolkningar och 
beroende även av sådant som läsarens sociala och kulturella bakgrund. Men 
samtidigt som texter var öppna för tolkning, hade de ändå en övervägande 
tendens – en dominerande kod i Stuart Halls terminologi – enligt vilken vissa 
tolkningar främjades och andra doldes.911 Det vill säga: kraftidrottaren sågs 
som arbetarklass och naturligt stark, och på samma gång som detta var en 
fördel och innebar moralisk och fysisk överlägsenhet gentemot andra klasser, 
betydde det även att kroppsarbetaren låstes vid sin fysiskhet. Det kroppsliga 
kapitalet ansågs ha ett lägre relativt värde än det sociala och/eller kulturella 
kapital som personer från högre samhällsklasser vanligen ackumulerade i stor 
utsträckning. Kroppsarbetaren med sin stora och starka kropp framställdes 
som ”naturlig”, men därmed också som mindre intelligent och slipad. Arbetar-
boxarens stridshumör kunde exempelvis behöva tyglas av en tränare eller, som 
i novellen ”När boxningen kom till byn”, av studenter från länshuvudstaden. 

Samtidigt har jag visat att kroppsarbetarens värde även vid idrottslig fram-
gång fortfarande var knutet till kroppen. Det kroppsliga kapitalet kunde vara 
värdefullt som arbetskraft (vilket dock minskade mot undersökningsperiodens 
slut), det kunde ge status inom den egna gruppen, och genom idrotten fanns 
möjlighet att det kunde medföra berömmelse och rikedomar. Samtidigt inne-
bar värdets koppling till kroppen att det närmast med nödvändighet var flykt-
igt och tidsbegränsat, på grund av åldrande och skador. Även om det kropps-
liga kapitalet genom idrottsliga framgångar kunde omvandlas till ekonomiskt 
kapital, var det betydligt svårare att omvandla det till socialt och än mindre till 
kulturellt. Och den eventuella vinsten av ekonomiskt kapital var också bräck-
lig: i källmaterialet skildrades ofta hur kraftidrottarna förlorade det mesta av 
sina tillgångar när den fysiska nedgången var ett faktum. Kraftidrottaren med 
kroppsarbetarbakgrund bands sålunda i slutändan till sin kroppslighet och 
sociala ursprungsposition. Kroppsarbetarnas fysiska kapital i form av deras 
kroppar utgjorde deras främsta bytesvärde, eftersom de vanligen saknade de 
utbildningsmeriter och nätverk som gav mer beständigt socialt och kulturellt 
kapital. Samtidigt gav sporten vissa möjligheter att stiga ekonomiskt och 
socialt, vilken underblåste en myt och narrativ om framgång som kunde hämta 
näring ur några få exempel. 

Individualism och kroppsarbete som moralisk företeelse 
Framgångssagan utgjorde under hela perioden en central form för att förmedla 
mytiska föreställningar om individens möjlighet att nå lycka, status och eko-
nomiskt välstånd. Även om dessa kunde hämta näring i faktiskt existerande 
                                                        
910 Se exempelvis Davidoff 1995; Baron & Boris 2007. 
911 Hall S. 1980. 
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idrottares bakgrund och uppväxtförhållanden, som ofta varit knapra eller präg-
lade av våld, var det ändå fråga om ett återkommande narrativ med bestämda 
mönster, som genomsyrade såväl rent skönlitterära alster som biografiska be-
skrivningar om verkliga idrottare. Berättelsen om framgång handlade om att 
hjälten skulle komma från fattiga förhållanden, slå sig fram ur underläge och 
göra sig ett namn, och de som inte kom från en sådan bakgrund beskrevs som 
särfall. Sådana ”rags to riches”-historier fungerade som litterära arketyper, 
ägnade att skapa igenkänning. Självbiografierna var delvis skrivna utifrån 
detta perspektiv, där kroppar reser sig över den sociala bakgrunden. Fram-
gångssagorna var också ett vanligt tema i tidningarnas artiklar och framförallt 
i dess noveller. Särskilt vanliga var de i samband med boxning – där det ju 
fanns betydligt mer pengar och stjärnstatus att vinna än inom tyngdlyftningen. 
Drömmar om framgång påverkade hur utövarna såg på sporten och sig själva 
i relation till boxningen. Genom sådana narrativ om framgång skapades ett 
rättesnöre för läsarna, som av allt att döma tilltalades av dem.912 

Framgångsberättelsen var sålunda en integrerad del av den samhälleliga 
mytbilden kring idrottaren. Framgångssagans sätt att skapa identifikation kan 
med fördel kopplas till Barthes mytbegrepp. Unga idrottares drömmar närdes 
av idealiserade bilder av idoler och förebilder inom idrotten. Framgångssagan 
fungerade som en myt, vilken också i hög grad undanträngde det faktum att 
endast få lyckades göra succé. Som tidigare John Sugden framhållit – om än 
främst med exempel från det sena 1900-talet – kunde dessa framgångssagor 
möjliggöra att mängder av unga män från lägre samhällsskikt slussades in i 
boxningssporten, drivna av drömmar om att nå toppen, och där den stora majo-
riteten inte alls lyckades. Kath Woodward har frilagt liknande mekanismer i 
de intervjuer med samtida boxare som hon har utfört runt millennieskiftet. 
Många boxare berättade att de hade börjat träna för att slippa bli retade i 
skolan, på grund av svaghet eller andra fysiska beskaffenheter. De kunde ha 
blivit mobbade och slagna, och då bestämt sig för att bli starka och börja med 
sporten som ett slags revansch. Ofta tog de intryck av idoler i massmedia, som 
fungerade som fantasi- och förebilder.913 Detta pekar mot att idrott handlar om 
identifikation och ett transformerande av en kropp som kan skänka dess ägare 
självrespekt, liksom respekt från andra. Och det förefaller ytterst sannolikt att 
det finns en historisk kontinuitet i detta, från mitt källmaterial till de 
mekanismer som Sugden och Woodward påvisat under senare tider. 

Merparten av utövarna av den riskfyllda professionella boxningen har 
kommit från arbetarklassen.914 Detta har ofta medfört ett element av ut-
nyttjande av fattiga boxare som tagit risker i form av fysiska skador och ibland 
ekonomiska motgångar. I mitt källmaterial förekom det då och då sådana 
exempel på utnyttjande, men det stod helt i skuggan av framgångsnarrativen. 

                                                        
912 Se ovan kap. 4. 
913 Woodward 2007b s. 23. Jfr Sugden 1996 s. 62–64. 
914 Sugden 1996 s. 51–56 och 179–181; se även Woodward 2007a; Wacquant 2004 s. 40–41. 
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De negativa inslag som ändå förekom i framgångssagorna, handlade i regel 
om att idrottaren hade sig själv att skylla för bakslag och missöden. 

Det var kroppen som möjliggjorde framgången, och när kroppen inte längre 
stod på topp – inte sällan enligt källmaterialet på grund av att kraftidrottaren 
förblindats av framgången och börjat leva oskötsamt och omoraliskt med 
festande och utsvävningar – började också ett ekonomiskt förfall. Detta var 
det förhärskande sättet på vilket framgångssagorna beskrev sådana mot-
gångar. Det grundades i en bakomliggande individualistisk norm: det är 
individen själv som kan lyfta sig i håret och nå lyckan, men samma individ 
har också ansvaret för att sedan behålla sin nyvunna position. Det ansågs 
eftersträvansvärt att som individ stiga socialt och ekonomiskt – något som 
endast kunde vara några få förunnat och därmed inte hotade den bestående 
ordningen. Den individ som lyckades betraktades som särskilt duglig och 
därför förtjänt av framgång. Även den ekonomiska nedgång som drabbade 
åtskilliga, förklarades med individuella egenskaper såsom svaghet inför 
frestelser och njutningar, eller okunskap om att sköta sin ekonomi. 

Denna individualistiska arketyp kring framgång hade principiella likheter 
med myten om den så kallade amerikanska drömmen, vilken också ofta för-
medlades i direkt form till svenska läsare genom de talrika exemplen från den 
nordamerikanska boxningsscenen. Men jag menar att framgångssagan som 
individualistisk arketyp stod stark i källmaterialet även rent generellt, obero-
ende av den nordamerikanska kulturella kontexten. Den uttryckte på så sätt en 
övergripande liberal-kapitalistisk ideologi där det framförallt är individen 
själv som är sin lyckas smed. 

Hur hänger då detta samman med idealiseringen av kroppsarbetare och den 
ibland polemiska retoriken gentemot överförfinade medel- och överklass-
personer med mindre smickrande och löjeväckande drag, som jag också 
påvisat? Även om det förekom kollektiva drag i retoriken, exempelvis kritik 
av strejkbrytare, hade ändå denna kroppsarbetaridealisering i grunden en 
individualistisk tendens. Det kroppsarbetande idealet var mer av moralisk och 
kulturell art än politisk. Det var i regel inte frågan om att odla något kollektivt 
projekt där de kroppsarbetande grupperna skulle framhäva sig själva på annat 
sätt än genom de yttre fysiska och kroppsliga attributen (liksom de moraliska 
företräden som ansågs medfölja därmed). Här måste jag påminna om att dessa 
narrativ också låste kroppsarbetarna vid deras fysik; det var den som i grunden 
utgjorde deras främsta essens. De skulle i grunden inte kunna lyfta sig ur sin 
ursprungsmiljö, annat än i fallet med enskilda lyckade individer – om de alls 
mäktade med att hålla sig kvar på toppen.  

Just betoningen på kroppsarbetet som sådant, gör det också föga förvån-
ande att det ofta var fråga om en något annorlunda kategorisering av klasser 
än i den samtida politiken eller i många sociologiska analysmodeller. Till 
skillnad från exempelvis den marxistiska klassanalysen var det viktiga inte om 
den kroppsarbetande ägde sina egna produktionsmedel eller huruvida de var 
lönearbetare, utan att de arbetade med den egna kroppen. Lönearbetande 
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arbetare, egenföretagare, småbönder, poliser och militärer av lägre rang kunde 
därför tillföras samma kategori: de var alla rejäla och riktiga män i kontrast 
till akademiker och grosshandlare. 

Även om personer ur arbetarklassen utgjorde majoriteten inom denna kate-
gori, var den alltså något som överskred de gängse socioekonomiska klass-
gränserna. Det var styrkan och kraften som stod främst: källan till en 
överlägsen och naturlig moralisk styrka. Genom fysiska tester kunde personer 
visa sig värdiga. Detta innefattade även starkt individualistiska ideal, där 
styrka genom den egna kroppen inte var något som sågs ner på. Pengar och 
konsumtion hyllades också generellt, såsom tecken på framgång. Dessutom 
var det maskulina draget starkt: till denna kategori fördes inte kvinnor på 
arbetsmarknaden, och än mindre kvinnor som arbetade i det egna hemmet. I 
överförd mening kunde kvinnor dock associeras dit såsom anhöriga och 
vänner till de kroppsarbetande männen. Det kunde exempelvis aktualiseras 
när det gällde att försvara dessa kvinnors heder när de angreps av personer ur 
de högre klasserna.  

Jag vill avslutningsvis åtminstone framföra tanken att jag här frilagt en 
sorts alternativt arbetarideal som torde ha spelat en inte obetydlig roll i det 
moderna industrisamhällets historia, från 1800-talet till idag. Det är just detta 
som företrädare för den tidiga socialistiska arbetarrörelsen ofta diskuterade i 
termer av ett spontant eller rudimentärt klassmedvetande, vilket de ansåg sig 
vara tvungna att tukta och motarbeta till förmån för ett mer politiskt målin-
riktat klassmedvetande.915 En uppgift för vidare forskning vore att försöka 
identifiera den eventuella existensen av dessa mönster även i andra samman-
hang än de jag studerat under modern tid. I vad mån odlas värderingsgemen-
skaper på grundval att fysiskt arbete med kroppen, som går utöver de gängse 
sociologiska klassgränserna? Förslagsvis kan termen arbetarism användas i 
fortsatt forskning för denna romantisering av det kroppsarbetande draget – 
vilket inte ska förväxlas med den betydelse termen haft i viss marxistisk 
politisk teori, enligt vilken arbetarklassens betydelse betonas särskilt starkt 
inom den politiska strategin.916 Det kan exempelvis handla om känslor av sam-
hörighet mellan industriarbetare, egenföretagande hantverkare och poliser, 
samhörighet som i huvudsak är av kulturell art, inte ekonomisk eller politisk. 
Hit skulle också kunna hänföras en gemensam bild av vilka de ingående 
personerna inte är, det vill säga de grupper som de avgränsar sig emot, 
exempelvis akademiker och andra som inte på något sätt arbetar med kroppen. 
Det senare torde även kunna inkludera grupper inom arbetarklassen som inte 
anses arbeta med kroppen på rätt sätt, exempelvis många med mer kvinnligt 
kodade yrken. Hypotetiskt får också denna form av alternativa arbetarideal en 
renässans när klass i högre grad behandlas i kulturell mening, som en 
identitetskategori, snarare än i social och ekonomisk mening, exempelvis som 
                                                        
915 Mayer 1994. 
916 Exempelvis operaismo i italiensk autonomism, se Filippini 2012. 
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samhällsskikt som definieras utifrån ojämlika relationer rörande ägande och 
kontroll av samhällets tillgångar och inom arbetslivet. 
 

*** 
 
Sammanfattningsvis har jag i avhandlingen visat hur kroppar ansetts besitta 
olika värden, värden som vanligen varit klassbundna. Jag har åskådliggjort hur 
det i kraftsportsmiljöerna odlades bestämda värden rörande de kropps-
arbetande idrottarnas kroppar, ofta i direkt relation till de mer negativt laddade 
värden som de tillskrivits av andra. Det fanns en stor medvetenhet om hur 
borgerligheten såg på de kroppsarbetande kraftsportarnas kroppar som alltför 
fysiska, starka och ointelligenta. Genom motbilder i källmaterialet, som den 
svaga akademikern eller den fete grosshandlaren, sökte kraftidrottarna skapa 
och tillföra den egna kroppen ett annat slags värde. Bilden var dock inte 
enhetlig. Många gånger reproducerades även inom kraftsportsmiljöerna synen 
på exempelvis medelklassboxaren som en intellektuell överman. Kroppens 
storlek, förmåga och styrka framställdes allmänt som avgörande i skildringar 
av de kroppsarbetande idrottarnas ungdomsår liksom av deras idrottskarriärer, 
vilket pekar på kroppens betydelse för identiteten. Även om detta var mest 
påtagligt inom själva idrottsvärlden, sträckte det sig även utanför den sfären. 
Som jag har visat var det även en del av en maskulin kroppsarbetarkultur, där 
styrkeprov och tävlan hade haft en framträdande roll i arbetslivet. 

Jag har dessutom åskådliggjort hur klass kan förstås kroppsligt. Idrott och 
kraftsport framstår som ett gott exempel på hur detta kan studeras empiriskt. 
Idrotten som sådan har visat sig fylld av klassmässiga föreställningar som har 
påverkat representationerna av utövarnas kroppar – men samtidigt har jag 
åtminstone gett vissa indikationer på hur utövarna som subjekt själva förhållit 
sig till detta. Jag har pekat på att kropp och klass ska förstås som influerade 
och genomsyrade av varandra och inte som enskilda storheter. Uppväxtmiljö 
och yrkesbakgrund påverkade även hur kroppen kom att betraktas inom 
idrotten, samtidigt som denna bakgrund kan förklara varför vissa idrotter kom 
att omfamnas av vissa grupper. 

Min studie och mina slutsatser har dessutom bäring utanför idrottens om-
råde. Olika klasser och deras kroppar kan förstås som innehavare av olika 
värden. Kroppar tillskrivs olika värden, men jag har även frilagt en kamp om 
att förändra dessa värden och rätten att definiera vad dessa värden ska bestå i. 
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Summary 

This aim of this thesis, Strong Men and Knockouts, is to analyse represent-
tations of body and class in Swedish power sports during the period 1920–
1960, as well as their deeper societal and ideological meanings. How bodies 
are interpreted and perceived is a central part of our relationships with other 
people. Some groups, communities, and people have more power than others 
to determine how the body should look and behave. Specific body practices 
and body ideals are considered to be more accurate, true and beautiful; and 
such values also vary over time. I have studied these issues in boxing and 
weightlifting, two of the major power sports. Sport has in modern times come 
to play an important role in how society as a whole regards the human body 
and its physical configuration. It is not controversial to say that the body is at 
the centre of sport, or that body practices constitute its central core. 

Boxing and weightlifting are fruitful study objects in order to understand 
how class aspects, in this case particularly concerning the working class, have 
come to be related to various physical characteristics and body perceptions. I 
study how the ideals and statements about the body found expression in the 
context of weightlifters and boxers. The analysis is grounded in the theoreti-
cally founded assumption that social structures and power aspects affect how 
different individuals’ bodies are perceived, which leads to different sets of 
values being applied to bodies. The concept of value is used in the thesis as a 
theoretical concept, which is related to several different parameters: class, 
capital, body and profession. 

Swedish source material has been utilised: on the one hand magazines with 
close ties to the power sports, and on the other hand autobiographies by four 
prominent power athletes (Carl “Calle Sven” Svensson, Arvid “Starke Arvid” 
Andersson, Harry Persson, and Ingemar Johansson). 

Moreover, the study object and the source material must be understood in 
an international context. Not in the least, the influence from North American 
popular culture was very evident in the time period, particularly in the boxing 
area. International boxing matches and heroes were widely represented in the 
Swedish environment. The time period – 1920–1960 – has been selected in 
order to allow an investigation of changes and continuity concerning body 
ideals and their class aspects in a period marked by transformations of various 
kinds. First, there was the expansion of the Swedish welfare state, to a large 
extent formed by the Social Democrat party, representing the working class. 
There was also major lifestyle and cultural changes such as: an increased 
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standard of living and the further rise of mass consumption, and a transform-
ation of workplace with the expansion of rationalised and mechanised forms 
of production, decreasing the importance of pure physical force. 

My thesis connects to previous research in a number of partially over-
lapping ways. One area of research concerns the body as such, from a social 
and cultural history perspective, whereas another revolves around medial and 
autobiographical representations in relation to sports. A third manner in which 
this is connected concerns the relationships between body, class and sport. 

There is a relative scarcity of previous studies on the relationships between 
class and body in sports based media and autobiographical materials. The 
same can be said regarding research on power sports in general. When bodily 
aspects – corporeality – have been studied in the context of sports, the focus 
has largely been on body perceptions within the middle and upper classes. 

As a general theoretical and methodological starting point, I argue that the 
body and the self are produced and represented both by social and cultural 
processes and power relations in society at large, but also through more every-
day practices such as training and competition. 

Concerning class, I study in the first place notions and representations of 
class. However, this analysis on the empirical level is not to be interpreted as 
a corrective to the sociological and materialist concepts of class. I hold that 
there is no necessary antagonism between subjectivist and objectivist appr-
oaches concerning class. On the contrary, the actual discrepancies between 
subjectivist representations of class and socio-economic definitions within a 
particular historical setting are interesting starting points for further analysis. 
Already at an early stage of my exploration of the source material, I found that 
the class ideals that occurred in my sources often exceeded the limits between 
the working class (in the socio-economic aspect) and other strata. It became 
possible to discern an ideal of what I call manual working groups, where the 
emphasis was put on physical strength and ability to work hard, no matter if it 
was the persons were wage workers or small business owners. The category 
of manual working groups could include – beside the traditional wage working 
class that formed the majority – small farmers and petty bourgeoisie, and 
sometimes even police officers and firefighters. 

For the analysis of how class was related to the body and corporeality, I 
have taken advantage of Pierre Bourdieu’s theoretical apparatus, especially 
the concepts of capital and hexis (the ways of using and using one’s body). 
With the help of this, I have strived to understand the ways that different 
bodies have been loaded with different meanings in relation to different social 
contexts. Physical or bodily capital is something people can both acquire and 
be socialised into, since the social position and background is of great 
importance for the development of an individual’s body. Added to this, I also 
discuss the ways that value has been attached to various aspects of the body – 
linked to the Marxian notions of use value and exchange value.  
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In the analysis, I have striven to combine the more basic content analysis 
of the source material with an analysis of often more implicit ideological 
messages in the texts studied, largely using Stuart Hall’s notion of preferred 
reading and Roland Barthes’s theory on semiotics and mythology. 

The major research question of the thesis can be summarised as the follow-
ing four more empirical questions, which form the ground for the last two and 
more comprehensive analytical questions: 

 
• How was the ideal body represented in the source material? 
• In what ways were the bodies of the power athletes connected to different 

values and characteristics, such as occupation, physical training and strength? 
• How were different ideals related to different social groups and classes? 
• What types of bodies – both in physical and cultural sense – did the power 

sports contribute in promoting? 
• To what extent did changes occur over time, and if so, why? 
• How can the various representations of bodies be explained, and what 

were their ideological effects and consequences? 
 
My attempts at answering these questions form the basis of the four empirical 
chapters of the thesis. 

In Chapter 2, Power sports – body, naturalness and work, it is shown that 
manual labour and working life appear as central organising themes in the 
contents of the source material. Power athletes with a background in the work-
ing class or the lower middle class often regarded these sports not only as a 
form of recreation, but also as an opportunity to earn money (although there 
were only a few who managed it). This meant that the sports in question, can 
to some extent, be regarded and designated as professions. In the autobio-
graphies, for example, the authors stressed the ability to support themselves 
in these sports, as part of the pride of their own body, strength and physical 
ability. There was also a tendency in the power sports to challenge the amateur 
ideal that was dominant among the leading circles of the sports movement as 
a whole. 

But there was another common connection between working life and power 
sports. A physically demanding manual labour was recurrently depicted as an 
almost natural breeding ground where practitioners became skilled at their 
sports. This was a manifest topic in the numerous descriptions of athletes – 
fictional as well as real – that were discovered through their body of work, or 
who themselves came to grips with their aptitude in their professional lives. 
Physical work was considered to promote the strength needed in power sports. 
Manual labour could also be depicted as a good form of training, including 
competition preparation. Working in the woods, in the mine or in construction 
were considered particularly fruitful. Such masculine forms of labour where 
heavy burdens would be worn or axes or sledgehammer handled were gener-
ally stressed as excellent for physical strength. 



�
 

��	�

However, this theme came into decline during the 1950s. Sports training 
had by then started to be rationalised in a larger degree, and sometimes conn-
ected to scientific methodology. In this respect, it was being decoupled from 
its associations with working life. The change can also be attributed to general 
changes in working processes, with the reduced importance of pure raw 
power, which occurred for example in the forest industry, which has for long 
been an important staple of hard and strenuous physical work. 

The association between power athletes, manual work and the working 
class also led to the former as being regarded as generally more “natural” and 
less rationally trained athletes. The stress on the naturalness of power athletes 
included the theme of stressing the importance of fighting during the adolesc-
ence years as a typical and stimulating factor for the future boxing career. A 
masculine culture of challenges was often depicted in the sources. Power 
athletes were expected to affirm physical challenges and refuse to be bullied, 
both in ordered tests of physical strength and regular fisticuffs. Such fights 
were described as a natural part of young boys’ daily lives, which helped them 
develop into real men. 

Especially in the beginning of the period in question – the 1920s and 1930s 
– this naturalness was mainly associated with rural areas, not least working in 
the forest. However, there was a change because of the on-going rationali-
sation of work processes and urbanisation. In the 1950s, there was instead a 
common tendency to attribute naturalness onto city environments, especially 
its poor neighbourhoods. To live and grow up in such perceived “natural” 
environments were considered good for producing successful boxers. In this 
respect, there was a link to common beliefs that subordinate groups and their 
habitats were “natural”. 

In the sources, Swedish power athletes from the working class were how-
ever not those most strongly associated with ideas of naturalness, in its more 
negative sense of being close to animals and lacking civilisation. Such 
derogatory representations were commonly attached to black athletes – mostly 
boxers. The proximity to the North American boxing world made race issues 
a particularly recurring theme in the Swedish boxing press. When put in 
contrasted against black boxers, Swedish boxers were depicted as individuals 
with rational behaviour, which differed sharply from the ways they were 
described when put in relation to the domestic middle and upper classes. 
Swedish boxers still represented nature, but it was rather nature in a positive 
sense (simplicity, originality) while the black boxers were generally 
considered to represent nature in a negative sense (wildness, bestiality). 

In Chapter 3, The bodily materialisation of class, I analyse how class 
aspects in different ways occurred in representations regarding the looks, 
strength and style when performing power sports. Two overarching themes 
are present. In regard to the first, the body was used in a form of class polem-
ics, preferably against middle and upper class people. In the other theme, 
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certain aspects of strength and style were related to particular levels of intelli-
gence and education. By extension, there were differing notions of what was 
expected of power athletes from different social classes. 

The body of the working man was generally seen as physically superior to 
their counterparts in the upper and middle class, since they did not work with 
the body and therefore were by default deemed as lacking in physical strength. 
A stereotypical extreme within this theme was the fat merchant, depicted as a 
figure who looked down on the working class, and as a dubious person with a 
lower moral stance. The overweightness of the merchant was contrasted to the 
muscular physique and moral posture of the manual worker. Among other 
typical representations within this topic were the weak, flimsy, neurotic and 
anaemic academics, with glasses and runny noses. When, by contrast, a power 
athlete wore glasses or a briefcase, it was depicted as surprising and demand-
ing explanation. 

On the other hand, there was also a perception that boxers from the manual 
working groups were pushy slugger types. The few professional boxers from 
the middle class that were present in the sources, however, were described as 
intelligent, scientifically trained and good defence boxers – but at the same 
time they often lacked a proper knockout blow and the key incisiveness. 
Working men were considered more naturally strong, and associated with 
simplicity and inherent goodness. 

These differing characteristics were often used in a class polemic that 
stressed aspects connected to the body and physical attributes, as well as 
differing moral values. Only in exceptional cases, though, the class polemical 
rhetoric had overt political ingredients. Even if the polemic edge was 
constantly directed toward the classes that were not considered able to work 
with their bodies, it was almost never associated with the idea of promoting 
the political and organisational unity of the working class. There was also a 
partially different way of defining classes than, for example, in the socialist 
labour movement. I focused my attention toward the manual working groups 
rather than the working class (in the socio-economic aspect) – even if the latter 
formed the majority. But the focus in the source material generally rested on 
celebrating working with the body as such, and therefore also self-employed 
artisans, small farmers and policemen were included. In a more traditional 
class analysis within politics and academia, such groups would normally be 
brought to the intermediate layers and/or the middle class, not to the working 
class. The ideal of manual work was more of a moral nature, than a political 
one. 

In Chapter 4, Bodily success – or decay, the object of study is the success 
stories. These were typically narratives about power sports as arenas of succ-
ess, and very common in the source material. They were both based on real 
events, but even more elaborated on when in purely fictional form such as 
short stories. In both cases, the stories followed certain rhetorical and narrative 
patterns. The stories were particularly common within the boxing sport, which 
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should be partly explained by the real possibilities of success being greater 
there, with far more publicity and money in circulation compared to weight-
lifting. 

The success story was an important and structured pattern of my source 
material that spanned the entire period from the 1920s to the 1960s. Among 
the varying forms of narrative, the most prominent example was the so-called 
“rags to riches”-mythology – which should be considered as a literary arche-
type. The mythical image of the underdog has had a prominent place in West-
ern culture, not the least within sports. Stories based on heroes rising against 
all odds functioned as archetypes that readers and audiences identified with. 

In such success stories, the weightlifters’ and especially the boxers’ poor 
family backgrounds were emphasised. The success narrative stressed that the 
hero had struggled to fight his way from poverty, earned money and then made 
himself fame and a name. Money and the appreciation of the audience was the 
sign that the power athlete had succeeded. In the success story, the athlete’s 
physical capital was depicted as a value that could also lead to economic 
capital. 

The body and the physical assets enabled success, and its condition must 
therefore be maintained and cared for. If not, success might be brief. Not all 
success stories ended happily in the source material. It was relatively common 
that success was described as short-lived, and such stories often told of how 
boxers and other strongmen had lost their money or enterprises they had 
invested in. Thus, the narrative of success also included a powerful norm that 
success must be nurtured in order not to be lost. Economic decline was also 
attributed to individual characteristics, such as alcohol, party life, and igno-
rance of economic issues. 

The continuity of the success story theme during my period of investigation 
can, I argue, be explained by the fact that it nurtured individualistic ideals that 
were dominant in society. It appealed to a common desire among manual 
working groups to succeed in fight one’s way out of a subordinate position, 
but it also reproduced a general liberal-capitalist ideal of individual efforts 
being the foundation of society. Since the breakthrough of capitalism, social 
mobility upwards has been seen not only as an opportunity and as something 
desirable. The North American ideology of the American Dream and the self-
made man were examples of this.  

In Chapter 5, Bodily commerce, the existence of a commercial consumer 
culture is shown as present during the entire period of investigation. However, 
it became more explicit towards the end of the time period, in the 1950s, and 
especially in connection to the weightlifting environment. At that time and in 
that context, bodybuilding had its Swedish breakthrough. With that came a 
more distinct consumer culture in symbiosis with a changing view of health 
and healthiness. More than before, physical health as such appeared as the 
dominant theme of individuals’ success stories, rather than economic prosp-
erity and championships won. The protagonist of such stories had usually at 
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first been skinny and infirm, but by industrious training, he succeeded in 
gaining physical strength with a healthy body. To reach this goal, however, 
pure willpower was generally not enough. The recipe for success was also 
described as commercial products of various forms: protein powder, training 
products and readymade training programmes. 

This process towards commercialisation and regarding the body as an area 
of consumption towards the end of the investigation and particularly connect-
ed to body building, went hand in hand with a diminishing emphasis on the 
connections between manual work and physical strength. Instead, an altern-
ative emphasis arose: that success primarily benefited from training detached 
from work – purely ”rational” training. 

This increased commercialisation also led to an increased reification and 
commodification of the body itself. The body became more and more seen as 
a thing that could be cared for, invest in and show off to others, decoupled 
from its use value as labour or tool for sporting performance and success. The 
body as pure surface was thus more attributed a value itself. When the 
purchase of different products was increasingly stressed as a key to increase 
the body’s value, this process was further underlined, marking the body as an 
area of consumption. With the body as pure surface increasingly becoming an 
object with an exchange value and a commodity in itself, a need appeared to 
invest additional value into the body, through the purchase of various products 
and a rationalised regime of training. 

The body as a commodity was further underlined by the common images 
of posing bodybuilders. They were put forward as ideals that prospective 
practitioners reflected through and tried to emulate. Readers of the magazines 
also began to submit photographs of their own physical development. That is 
a clear sign that they wanted to develop their physical appearance and 
muscles, and it was often evident that various consumption products were an 
important ingredient. In this way their own bodies were emphasised as objects 
and projection surfaces for their own personalities and their own dreams. 

The ideals of the body and manual work had generally been markedly 
gendered, in all aspects treated in this thesis, throughout the investigated peri-
od. In the class polemics against the middle and upper class people, the latter 
were often attributed feminised features, in order to stress their unmanly and 
thus ridiculous properties. Towards the 1950s and the increased commerciali-
sation process, however, there were certain changes of this picture. At that 
time, women also began to occur in the magazines to some greater extent than 
before. 

This can be linked with the fact that consumption has generally been coded 
as feminine. However, by associating and bringing together the world of 
muscles and combative sports with advertisements for expensive drugs and 
undressed bodies, the consumption of commercial products that would 
improve the physical appearance also took a step closer to being considered 
something also men could do. At the same time, women and “lady training” 
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became common in the 1950s source material. Their bodies and muscles 
should however look different than those of men. Therefore, it was stressed 
that women should train with light weights and stay slim – not become overly 
muscular. 

In the final Chapter 6, the main results of the thesis are summarised and 
further discussed. There is also a discussion on changes and continuity. Con-
cerning those aspects where changes over time are more evident, it is stressed 
that the processes were complex and it was rather the question of shifts in 
emphasis or the reconfiguration of ideas that always existed in parallel. For 
example, this applied for the trends uncovered in Chapter 5 – that the body 
was increasingly an area for consumption, and that strength rather could be 
developed through rational training than by manual labour, as well as the 
partly changed character of gender codes. 

Another example of the change was the weakening of the class polemical 
rhetoric that was most common during the first decades of the investigation. 
It is argued that this change reflected the overall political development, in 
which the development of the welfare state led by Social Democrats brought 
with it a nationally dominant ideal of cooperation, as well as compromises 
between different classes and its organisations. With this also came an 
idealisation of equality, where even the nation’s leading politicians as well as 
its heroes in sports should appear as common people. This ideal of increased 
equality and national consensus should not overshadow the fact there still 
continued to be conflicts and differences in working conditions, income and 
ownership. That was also evident in the source material, where some examples 
of class polemics occurred into the end. 

Some of the results were characterised by continuity. One of those was the 
tenacious idea where power sports were associated with physical labour and 
raw power, even though it was somewhat loosened in the later part of the 
investigated period. This tendency to attribute naturalness and natural talent 
onto the power athlete was linked to a general picture of the working class 
cultivated since at least the nineteenth century. The manual worker with his 
big and strong body was perceived as “natural”, but also as less intelligent and 
cultured. 

The manual worker’s value was even at sporting success still tied to the 
body. Their physical capital could be valuable as labour (which, however, 
diminished towards the end of the period of investigation), it could give status 
within their own group, and thanks to sports there was a possibility that it 
could lead to fame and riches. At the same time, the connection of value to the 
body made it almost by necessity fleeting and temporary, due to aging and 
damage. Although physical capital through sporting success could be con-
verted into economic capital, it was much more difficult to transform it into 
social capital and even less to cultural capital. The possible benefits of 
economic capital were also fragile: the source material often depicted how 
athletes lost most of their assets when physical decline became a fact, or when 
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they lost in even sooner because of individual shortcomings. The power 
athlete from the manual working groups was thus ultimately bound to his 
corporeality and original social position. 

Stories of success functioned as a myth, which also largely supplanted the 
fact that only a few power athletes actually managed to make success. As John 
Sugden and Kath Woodward have previously shown – with examples from 
the late twentieth century – such success stories triggered crowds of young 
men from poorer social strata into boxing, driven by dreams of reaching the 
top, and where the great majority did not at all end successfully. There seems 
to be historical continuity in this fact, since the stories in the consulted sources 
most likely had the same effects that Sugden and Woodward have revealed in 
more recent times. 

There was an individualist norm to stories focused on success. Only the 
individual himself had the possibility to rise up and achieve success, and the 
same individual also had the responsibility to then maintain the newly-won 
position. It was considered desirable for a single individual to rise socially and 
economically – but in reality only few would achieve that, and thus did not 
threaten the established order. 

This individualistic archetype about success had fundamental similarities 
with the myth of the so-called American dream, which was often conveyed in 
direct form to Swedish readers through the numerous real and fictional 
examples from the North American boxing scene. But the success story as and 
individualistic archetype stood strong in general, regardless of the North 
American cultural context. It expressed an overall liberal-capitalist ideology, 
where it is primarily the individuals that shape their own fortune. 

How, then, could this be combined with the idealisation of manual workers 
and the sometimes polemical rhetoric against overly refined middle and upper 
class people? Although there were some collectivist features in that rhetoric, 
the idealisation of the manual worker fundamentally carried an individualistic 
tendency. The ideal of manual work was more of a moral and cultural nature, 
than political. Generally, it was not the issue of growing any collective project 
where manual working groups should emphasise themselves in any other way 
than by the their external physical and bodily attributes, and the moral 
advantages that was considered an accompanying part of those. 

Unlike the Marxist class analysis, it was in this case emphasised whether 
the manual workers owned their own means of production, or whether they 
were wage labourers. The important thing was that they worked with their 
own body. Thus, the wage-labouring working class, self-employed, small 
farmers, policemen and soldiers of lower rank could be added to the same 
category – the manual working groups. They were all solid and real men, in 
contrast to scholars and merchants. It was strength and power that was put on 
the fore, being the source also of a superior and natural moral strength. This 
also included strong individualistic ideals, where successes thanks to the 
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strength and efforts of the body were hailed. Money and consumption was also 
generally regarded as signs of success. 

I put forward the idea that this constitutes an alternative ideal of the manual 
work and manual workers that seems to have played a certain role in the 
history of the modern industrial world, from the nineteenth century to today. 
For future research, I suggest using the term workerism for this romanticising 
of manual work in itself, but it should not be confused with meaning the 
concept has in some Marxist political theory, which particularly strongly 
emphasises the importance of working class in political strategy. Rather, it is 
the question of mutual feelings of unity among industrial workers, self-
employed craftsmen and policemen, a togetherness that is essentially cultural 
in nature, not economic or political. Another aspect is the demarcation towards 
those not included, for example, academics and others who do not use the 
body in their work. The latter should also be able to include groups within the 
working class that are not considered working with the body in the right way, 
hypothetically, for example, several occupations typically related to females. 
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