
 

 

Blod, svett och tårar: Kvinnokampen inom idrotten – dåtid, nutid och framtid – 

essä om ”The Battle of the Sexes” av Helena Tolvhed 

 

Den moderna sporten utformades under slutet av 1800-talet då kvinnomedicin och 

socialdarwinism var starka som vetenskapliga paradigm. Redan från början knöts den 

samman med maskulinitet och manifestationen av nationell styrka. Kvinnans uppgift 

menades vara att föda och omvårda det uppväxande släktet, och eftersom hon också 

antogs ha begränsat med kroppskrafter skulle hennes energi sparas för detta ändamål. Fysisk 

aktivitet kunde, liksom intellektuell ansträngning så som exempelvis att ägna sig åt matematik, 

enligt tidens tongivande röster ha en skadlig inverkan på kvinnors reproduktiva förmågor.  

Denna historiska bakgrund skulle komma att prägla idrotten och dess utveckling 

under 1900-talet och ända fram i vår tid. Kvinnors och flickors idrott har underordnats mäns 

och pojkars på alla nivåer: tillgång till träning och matcher/tävlingar, ekonomiska resurser, 

medialt utrymme, möjligheterna att som elitutövare kunna försörja sig på sin sport. Idrotten 

har historiskt sett aldrig legat i framkant utan snarare förändrats med visst eftersläpning i 

relation till samhället i övrigt.  

I rösträttens kölvatten kom den första verkliga vågen av kvinnlig idrott på 1920-

talet i Sverige och västvärlden. Här fanns inslag av frigörande och feministiska idéer, vilket 

förutsägbart nog inte mottogs med glädje i alla läger. Initiativet hamnade dock snart i 

skymundan under det påföljande decenniets ekonomiska kristider, krigsmobilisering och 

aktualiseringen av den så kallade ”befolkningsfrågan” som framhöll kvinnans roll som maka 

och mor. Först efter att kvinnor på bred front kommit ut i förvärvsarbetslivet och kvinnorörelsen 

fått sitt genomslag på 1970-talet kom damidrotten åter på agendan. Under tidsandans tryck 

påbörjade den svenska idrottsrörelsen mot 1970-talets slut ett medvetet arbete med 

jämställdhetsfrågan.  

 Idrottens mäktigaste organisatoriska kropp, Internationella Olympiska Kommittén 

(IOK), förhöll sig länge skeptisk – för att inte säga negativ – till kvinnors idrott.  

Då damboxningen gjorde premiär som olympisk gren vid OS i London 2012 blev den del av 

en historia där kvinnor bit för bit har vunnit tillträde i sporter och grenar som tidigare bedömts 

lämpa sig enbart för manliga utövare. Det första olympiska 1 500-metersloppet för kvinnor 

genomfördes så sent som 1972, och först i Los Angeles 1984 tilläts kvinnor att springa maraton. 

Argumenten mot införandet av maraton på 1980-talet ekade av idégodset från 1800-talets 

kvinnomedicin; kvinnokroppen kunde ta skada, dess reproduktiva förmåga äventyras. 



Tennisen och 1970-talets jämställdhetskamp 

Trots att orättvisorna mellan könen är uppenbara inom idrotten har den sällan utgjort en 

arena för medveten och organiserad feministisk kamp. Ett undantag från denna princip utgör 

den historiska händelse som skildras i dokumentärfilmen The Battle of the Sexes. Filmens 

huvudperson är Billie Jean King, kvinnan som dagens spelare har att tacka för att tennis idag 

är en av få sporter där dam- och herrverksamheten på toppnivå värderas relativt lika, 

åtminstone sett till storleken på prissummorna vid de stora turneringarna.  

Född 1944 i en förort till Los Angeles och uppvuxen under enkla förhållanden 

blev Billie Jean King ett världsnamn inom tennisen från 1960-talets mitt, vann Wimbledon, US 

Open och Australian Open. Från 1966 var hon rankad etta i världen. När elittennisen slutgiltigt 

övergav det gamla amatöridealet 1968 startades proffsligor, inom vilka damturneringar 

anordnades i anslutning till herrarnas spel. Damerna fick dock bara en bråkdel av herrarnas 

prispengar. Det var nu som King kom att kliva fram som en förkämpe för kvinnornas villkor 

inom elittennisen.  

King kritiserade de skilda ekonomiska förutsättningarna, men också mediernas 

och tennisvärldens bristande respekt för damernas professionalitet. Manliga spelare fick, 

påpekade hon, aldrig fick svara på frågor om hur det var att vara borta från hemmet om de 

så var på resande fot under elva månader om året. King konstaterade också att ”There is 

nothing more revolutionary than raising women to be physically strong”; ett uttalande som 

föregår feministiska forskare som Judith Butler, som framhållit idrotten som en arena för att 

utmana och förflytta könets gränser: 

 

Womens’ sports, which have the power to press the boundaries of gender 

ideals, not only take place at the cross-roads of conflicting ideals, but constitute 

one of the most dramatic ways in which those conflicts are staged and 

negotiated in the public sphere.  

 

På Kings initiativ bildades så 1970 en proffstour enbart för kvinnor, som av huvudsponsorn, 

tobaksbolaget Philip Morris, fick namnet ”Virginia Slims”. Trots att Internationella 

tennisförbundet hotade att utestänga tourens deltagare från traditionella turneringar som 

Wimbledon och US Open, fick Billie Jean King med sig ett 15-tal av de bästa kvinnliga 

tennisspelarna. Tävlingarna blev publikmässigt och medialt framgångsrika, och 1973 bildades 

Women’s Tennis Association (WTA) som allt sedan dess har kunnat sätta press på arrangörer 

att förbättra villkoren för damtennisen.  

 

”The Battle of the Sexes” 

Långt ifrån alla såg emellertid utvecklingen som positiv. En del sportjournalister, manliga 

spelare och debattörer menade att damtennisen var undermålig och outvecklad, och 



därför inte förtjänade samma uppmärksamhet och prispengar som herrproffsen. Som uttalad 

feminist och del av ”women’s lib”, som det kallades i USA, fick King utstå påhopp riktade mot 

hennes karaktär, utseende och sexualitet. 

En särskilt högljudd kritiker var Bobby Riggs, en tidigare elitspelare som haft sina 

största framgångar i slutet av 1930-talet. Som avdankad uppvisningsspelare vid olika jippon 

såg Riggs nu sin chans att komma tillbaka i rampljuset. Damerna var spelmässigt så 

underlägsna att inte ens de främsta skulle kunna besegra en 55-årig tennisveteran som han 

själv, menade han, och riktade en direkt utmaning till King. Hon menade sig dock, som hon 

säger i filmen, inte ha något att vinna på det hela, eftersom det inte låg någon ära i att slå 

en 55-åring.  

Läget ändrades dock fullständigt då Riggs lyckades få en annan toppspelare, 

australiensiskan Margaret Court, att ställa upp. Delvis genom psykningar och fult spel 

lyckades Riggs vinna matchen. Nu, konstaterade King, fanns det inget annat val än att ställa 

upp. Och hon måste vinna matchen, som spelades i september 1973 i Houston Astrodome i 

Texas. 

Härpå följde en enorm mediehysteri, som vi får följa i dokumentärfilmen. 

Matchen utnämndes raskt till The Battle of the Sexes och nu skulle det en gång för alla 

bevisas huruvida en kvinna kunde besegra en man eller inte. Riggs gjorde sitt bästa för att 

skruva upp tonläget genom att strö provokativa uttalanden, som att kvinnor passade bäst i 

sovrummet och i köket, omkring sig. 

Matchen blev ett gigantiskt spektakel med över 30 000 åskådare och TV-

rättigheter sålda till 40-talet länder. På läktaren fanns såväl representanter för ett antal 

kvinnoorganisationer med banderoller till stöd för King, som Riggsfans iklädda t-shirt med 

trycket ”Male chauvinist pig”. Riggs kördes in på en förgylld kärra dragen av lättklädda 

kvinnor, medan King bars in i en bärstol som en egyptisk drottning av män klädda i togor. 

Därefter var det dock slut på skojandet. King lät den åldrade Riggs springa från hörn till hörn, 

och vann relativt enkelt matchen med 6-4, 6-3, 6-3. Efter segern bars Billie Jean King runt 

banan i ett hav av jublande kvinnor. 

Dokumentären är en spännande skildring av en individ som gjort skillnad i 

historien, givetvis tillsammans med andra och i samspel med sina tidssammanhang och dess 

förutsättningar. Med bilder och klipp, ackompanjerat av ett soulbetonat soundtrack, 

placeras tennismatchen i sin historiska politiska kontext: 60-talsradikaliseringen, kvinnorörelsen, 

rasfrågan. Man har lyckats få med både dåtidens och nutidens största tennisstjärnor, liksom 

dåtida röster och medieklipp, inklusive kändisar som John Wayne och Bill Cosby.    

 

 

 

 



Damidrott idag 

Billie Jean King är än idag ett känt namn i USA. Förutom att hon är en idrottsikon är hon även 

känd för sina insatser för kvinnors, och på senare tid också homosexuellas (King kom efter 

decennier av spekulationer officiellt ut som lesbisk i slutet av 1990-talet), rättigheter.  

När president Obama utsåg henne till officiell delegat för USA i vinter-OS 2014 i Sotji 

betraktades det som en stark markering mot de ryska antigay-lagarna.  

En hel del positivt har naturligtvis hänt vad gäller damidrottens status, villkor och 

synlighet sedan 1970-talet. Men även i Sverige, som kommit jämförelsevis långt vad gäller 

dessa aspekter, syns än idag ett generellt mönster där andelen kvinnor är betydligt större 

bland de aktiva än bland styrelseledamöter, ledare och tränare. Aktuella utvärderingar 

pekar dessutom på att Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete har tappat fart under 2000-

talet.  

Forskning om sport och medier har visat att kvinnor i högre utsträckning än män 

sexualiseras, det vill säga att de kvinnor som uppfattas som attraktiva uppmärksammas mest 

och då ofta på ett sätt som inriktas på utseende; infantiliseras, till exempel genom att vuxna 

kvinnor kallas för flickor och trivialiseras, dvs. de idrottsliga prestationerna och resultaten 

betraktas inte som så viktiga. Medierapporteringen fokuserar ofta på idrottskvinnors privatliv 

snarare än deras prestationer på banan eller planen. Genom referenser till familj, barn och 

make försäkras mediepubliken om att kvinnorna – trots att de alltså utövar sport – är ”riktiga”, 

heterosexuella kvinnor. Idrotten framstår då snarast som en aktivitet vid sidan om detta 

”riktiga” kvinnoliv. 

Inte heller innebär elittennisens jämställda prissummor att sporten går fri från 

sexistiska attityder och tendenser att utvärdera kvinnors utseende istället för deras prestation. 

Då fransyskan Marion Bartoli efter att ha vunnit Wimbledonfinalen sommaren 2013 kramade 

om sin pappa föreslog den brittiske BBC-journalisten John Inverdale för radiolyssnarna att 

pappan kanske sagt till henne när hon var liten att ”du kommer aldrig bli någon snygging, du 

måste kämpa.” När den 19-åriga kanadensiska tennisspelaren Eugenie Bouchard besegrade 

toppspelaren Ana Ivanovic och avancerade till semifinal i Australian Open 2014, fick hon 

svara på frågor om vilken manlig kändis hon helst skulle vilja dejta, istället för att prata om 

den match hon just spelat och vunnit. 

Utmaningar av traditioner, könsstereotyper och -gränser inom idrotten fortsätter 

att provocera även i vår tid, vilket illustreras exempelvis av uppståndelsen kring den 

sydafrikanska friidrottaren Caster Semenyas könsidentitet och återkommande turbulens kring 

damfotbollen. Det är också bara under de allra senaste åren som svensk idrottsrörelse yrvaket 

börjat inse att HBT-frågan utgör en angelägenhet för dem.  

Ställningstaganden i frågor om jämställdhet och feminism lyser fortfarande med 

sin frånvaro bland dagens idrottsstjärnor. När Annika Sörenstam 2003 – trettio år efter King – 

spelade en tävling på herrtouren i golf uppmärksammades detta medialt som en könskamp. 



Själv talade hon dock, symtomatiskt för sin tid, konsekvent om det hela som en personlig 

utmaning och en ”kul grej”. Idrotten är – vilket också konstateras i filmen – verkligen ett 

mikrokosmos för sin tids kulturella stämningar.   

 

Fil. dr Helena Tolvhed är forskare i genus och idrottshistoria vid Stockholms Universitet. 
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