
Mediaspåret

Följ mediaspåret genom 
museet och upptäck medias 
betydelse för idrotten.
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Idrott och massmedia fick tidigt en nära relation 
till varandra. Tack vare media spreds skildringar 
av idrottsprestationer till en bredare publik. 
Idrotten gav i sin tur media ett lättillgängligt 
material att rapportera om. För både idrotten och 
media är uppmärksamhet viktig. Hur väl granskar 
media egentligen idrotten? Kommer idrotten att 
bli ännu mer mediatillvänd?

Mediaspåret

Omslagsbild: Bertil Uggla leder ett program i morgongymnastik i radio år 1930. 
Foto: SVT Bild/TT Nyhetsbyrån
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1. Affischer
Affischer är ett av de äldsta sätten att sprida information om idrotts
händelser. Här ser du ett urval av affischer som tryckts i samband med 
tävlingar, uppvisningar och invigningar runt om i Sverige.

2. Tidningar
Idrott har varit en viktig del av programinnehållet när nya tekniker 
för masskommunikation har etablerats. I slutet av 1700talet började 
specifika idrottstidningar ges ut i England. Tidningar är en av de äldsta 
och viktigaste informationskanalerna för idrott.

3. Radio
Radiosporten utvecklades till en självständig programidé först på 
1950talet. Idrott blev ett alltmer tacksamt ämne för både nyhets och 
underhållningsprogram. Innan dess hade sporten haft en relativt 
undanskymd plats i nyhetsrapporteringen. Här kan du höra några 
exempel på radioinslag från 1900talet.

4. Film och TV
I vårt filmarkiv kan du se journalfilmer om idrott från SVT:s arkiv. De 
äldsta filmerna är redan från början av 1900talet med rapporteringen 
från OS i Stockholm som höjdpunkt. Vi visar även TV:s genomslag i 
Sverige med de första TVsändningarna från fotbollsVM 1958.

Entréplan

Övre plan
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1. Affischer
Affischering är ett av de äldsta sätten att sprida information på. 
Här ser du ett urval av svenska affischer som tryckts i samband 
med tävlingar, uppvisningar och invigningar runt om i Sverige.

I affischen förmedlas informationen till åskådaren via text och 
bild. I renodlade textaffischer lyfts budskapet fram med hjälp av 
olika typsnitt, val av versaler eller gemener samt olika storlek på 
bokstäverna.

I bildaffischen skapar text och bild ett gemensamt innehåll. 
Ibland är det bilden som framträder bäst och i andra fall är texten 
viktigast. Affischernas bilder är gjorda i olika konstnärliga tekniker 
som teckning, målning, grafik och fotografi.

Uppvisning i 
konståkning, affisch 
från 1940-tal. 
Foto: Björn Green, 
Kungliga biblioteket

2. Tidningar
Den första svenska idrottstidningen, Tidning för idrott, startades 
1881. Tidningen uppmärksammade framför allt idrottens dåvarande 
huvudgrenar: segling, ridning, jakt och skytte. Läsekretsen 
hämtades följaktligen främst från medel och överklassen.

Med tiden dök flera idrottstidningar med en mer folklig inriktning 
upp, såsom Göteborgstidningen Start och Stockholmstidningarna 
Nordiskt Idrottslif och Idrottsbladet. 1920 började Dagens Nyheter 
med en daglig sportsida och andra dagstidningar följde raskt efter. 
De som skrev i tidningarna var nästan undantagslöst också aktiva 
inom idrottsrörelsen.

Boxaren Olle Tandberg 
tillsammans med 
Topsy Lindblom, 
boxningsmanger och 
redaktionschef för 
Idrottsbladet, 1941. 
Foto: SVT/TT 
Nyhetsbyrån



8 9

3. Radio
Radions inledande period under 1925–1949 kännetecknades av 
viljan att bilda och fostra folket. Samarbetet med idrottsrörelsen 
prioriterades inte och sportreferat förekom rätt sporadiskt. Den 
mest kända radioreportern från den här tiden var Sven Jerring. Här 
kan du höra ett reportage med Sven Jerring från Vasaloppet 1937.

Med reportern Lennart Hyland förändrades sportreferaten under 
60 och 70talen och stilen blev mindre högtidlig. Hyland införde 
den snabba referatstilen med mer känslouttryck. Lyssna på 
Hylands reportage från IshockeyVM 1962.

Radiosporten dominerades under lång tid av manliga journalister. 
1977 anställdes den första kvinnan på Radiosporten; Mildred 
Eriksson, som även blev den första reportern med examen från 
journalisthögskolan.

Sven Jerring intervjuar Arne Andersson. Foto: Riksidrottsmuseets samlingar
Lennart Hyland intervjuar IK Götas Stig Lindgård och Örgryte IS:s Sigge Persson på 
Stadion efter Dagbladsstafetten den 4 juli 1950. Foto: Stockholms Stadsmuseum
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4. Film och TV
I filmarkivet visar vi en rad filmer med presentationer av kända 
idrottare. I filmen Stella Walsh, möter vi Stella som tävlade som 
kvinna under hela sin framgångsrika karriär men avslöjades som 
man efter sin död.

TV fick sitt genomslag med sändningarna från FotbollsVM 1958. 
Vi visar utdrag ur finalen mellan Sverige och Brasilien. De första 
åren fanns endast en kanal och utbudet av sportsändningar 
var begränsat. Sportspegeln blev den första renodlade 
sportprogrammet, se vinjetten från 1962. När reklamfinansierade 
kanaler kom på 1980talet ökade sportinslagen markant.

Friidrottarna Stella Walsh och I Swiderska övar starter inför OS i London 1934.
Foto: SVT/TT Nyhetsbyrån

Övningsuppgifter
Följ mediaspåret genom Riksidrottsmuseet och lös uppgifterna till varje
station.

1. Affischer

a) Titta på affischerna i taket. Vad tycker du utmärker en bra affisch?

b) På vilka sätt kan en affisch skapa uppmärksamhet?

c) Ge exempel på tävlingar och uppvisningar som marknadsförs på 
affischerna.

2. Tidningar

a) Titta på tidningarna i montern. Vilka målgrupper tror du att 
tidningarna vänder sig till?

b) Ge exempel på olika sorters sporttidningar. Är det någon sorts 
tidning du saknar?

3. Radio

a) Välj ut en idrottshändelse ur Sveriges radios arkiv som symboliserar 
svensk idrott eller svenska idrottare. Vilka känslor väcker referatet hos 
dig?

b) Lyssna på Sven Jerrings referat från landskampen i fotboll mellan 
SverigeNorge år 1931. Vad kännetecknar Jerrings referatteknik?

c) Lyssna på Gunilla Myrbergs intervju med Annichen Kringstad 
i programmet Kropp och själ från 1993. Sammanfatta Kringstads 
beskrivning av kvinnans ställning i idrotten.

4. Film och TV

a) Välj en intervju i filmarkivet och analysera intervjun. Vad är positivt 
och negativt? Ge förslag på hur intervjun kan förbättras.

b) Titta på inslaget från Idrott på fabrik under rubriken övrigt. 
Jämför inslaget med dagens företagshälsovård. Är fysisk aktivitet 
på arbetsplatsen arbetsgivarens ansvar eller upp till den enskilda 
individen?
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