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Sexualiseringen av 
idrottaren   
De senaste 40 åren har idrottaren genomgått en sexualiseringspro-
cess i reklam och medier. I dag använder fotograferna även porrens 
estetik. Processen innefattar båda könen och har aktivt bidragit till 
att förändra bilden av hur män och kvinnor förväntas vara.

De t ä r i n t e o v a n l i g t  att elitidrottare 
av båda könen marknadsför olika produk-
ter. Det är inte heller ovanligt att ett 
fördelaktigt utseende och sexuella anspel-
ningar används för att göra enskilda 
idrottare till stjärnor eller till och med 
varumärken. Ett exempel på det sist-
nämnda är fotbollsspelaren David Beck-
ham och ett annat är den ryska 
tennisspelaren Anna Kournikova.

Att fenomenet även existerar i Sverige 
är landslagsryttaren Malin Baryard ett 
exempel på. Baryards varumärke har 
byggts upp i ett symbiotiskt förhållande 
med klädföretaget H&M. Företaget har 
blivit hennes huvudsponsor i utbyte mot 
att hon bär deras kläder och döper sina 
hästar till passande namn som H&M 
Butterfly Flip och H&M Actrice. Vägen till 
stjärna började med att hon drog fördel av 
sitt utseende då hon i en maskeradhopp-
ning inför en fullsatt arena i Göteborg red 
iklädd raffset. Detta väckte stor uppmärk-
samhet och fick upp H&M:s ögon för 
henne. En annan idrottsutövare med 
tydlig koppling till ett företag är Fredrik 
Ljungberg som marknadsförde produkter 
från Calvin Klein, utan särskilt mycket 
kläder på kroppen. 

När det blev det så här? När började 
ryttare kunna tänka sig att rida i under-
kläder inför publik? Påverkas kvinnor och 
män på samma sätt av den ökade sexual-
iseringen? Jag har i en studie analyserat 
hur elitidrottande kvinnor och män 
framställs i svenska medier, framför allt i 
dagspress, från år 1967 fram till i dag (1). 

Orsaken till att jag valde 1967 som 
startår är att det är då som amatörregeln 
försvann vilket öppnade upp för mark-
nadskrafterna. Den här artikeln är en 
översiktlig sammanfattning av studien.     

Starka män och flickiga kvinnor 
Den dominerande bilden av idrottsman-
nen i medierna under 1960- och 
70-talen är den av honom som stor, 
stark och kraftfull. Män framställs som 
björnstarka, som saftiga bitar, som 
stålmän, som starka som oxar eller, som 
i fallet med längdskidåkaren Sven-Åke 
Lundbäck, som ”en bredaxlad, urstark 
ung man med stål i blicken.” Beskriv-
ningen ligger i linje med vad idrottsveta-
ren Helena Tolvhed fört fram: att den 
svenska idrottande mannen av medi-
erna under den här perioden framställs 
som härdad, självövervinnande och 
viljestark (2). I dagspressen finns även 
en tydlig beundrande ton – det är 
männens imponerande muskelmassa 
och fysik som borgar för de idrottsliga 
framgångarna. Det är också manliga 
journalister som beundrar, ibland 
nästan dyrkar, andra män, en beundran 
som förmedlas till de läsande män 
artiklarna så uppenbart är skrivna för 
(3). 

Så framställs inte kvinnor under 
perioden. Ett typexempel är skildringen 
av en annan längdskidåkare, den 
tvåfaldiga OS-mästaren i längdskidåk-
ning Toini Gustafsson i startögonblicket 
vid ett av guldloppen i Grenoble 1968:
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”Toini på startlinjen? Ett rätt underbart barn av 
sin tid – ganska liten och nätt i sin vita dräkt med 
färggranna inslag. Blått band som håller 
gyllenblonda håret i styr och röda strumpor och 
dito lyckans galoscher över skorna. Hon är 
välmakad – lätt rött på läpparna. Ögon och 
kinder brinner av tävlingsglöd.” (4) 

Citatet innehåller inslag som är typiska 
i rapporteringen av kvinnors idrottspres-
tationer – förminskning och fokusering på 
ovidkommande saker. Idrottande kvinnor 
framställs som små söta flickor när de i 
själva verket var vältränade och högpres-
terande kvinnor. Medan man i beskriv-
ningen av männens utseende fokuserar på 
muskler och styrka, sådant som kan 
kopplas till prestation, är mediernas 
beskrivning av kvinnorna gärna inriktad 
på sådant som ligger helt utanför det 
idrottsliga sammanhanget, exempelvis på 
frisyrer, smink och klädsel. 

Det är anmärkningsvärt att kvinnor 
under 1960- och 70-talen så sällan 
framställs som starka. Och när det sker, 
görs det ambivalent. Ett exempel är 
skildringen av guldmedaljören på 400 
meter i inomhus-EM 1967 Karin Wall-
gren: Träningen är ”hårda bud för en liten 
späd flicka, som dock är vidunderligt 
stark.” (5) Det förefaller som om en i 
idrottssammanhang positiv egenskap som 
är manligt kodad, måste tonas ned när 
den tillhör en kvinna. Man får ju en rätt 
konstig bild av Karin Wallgren. År 1967 
var hon faktiskt över 20 år, lärare vid en 
svensk idrottshögskola och bäst i Europa i 
sin gren. Hon förminskades. 

Beskrivningen av kvinnor förändrades 
dock under 1970-talet, en förändring som 
kan kopplas till den i USA och Västeuropa 
framväxande radikala kvinnorörelsen. 
Den bidrog till att fokus i framställningen 
av elitidrottande kvinnor mer kom att 
ligga på prestation och mindre på utse-
ende. Intressant är också att medierna 
under slutet av 1970-talet lyfte fram 
kritiska röster om den rådande ordningen. 
Hundrameterslöparen Linda Haglund 
utryckte exempelvis hur löjligt det var att 

idrottande kvinnors utseende alltid skulle 
kommenteras när det var prestationen 
som var av betydelse. En annan kritiker 
var medeldistanslöparen Ann-Marie 
Nenzell som ansåg att idrottande kvinnor 
inte existerade i mediernas framställning: 

”De värderas bara som sexobjekt. Resultaten 
kommer i andra hand. Högsta status för en tjej är 
att vara snygg. Att idrotta ger ingen status.” (6)

Stridshingstar och femininitet 
Denna begynnande jämställdhet varade 
dock inte särskilt länge. Under 1980- och 
90-talen hamnade idrottarnas yttre åter i 
fokus. Medierna skrev om mäns muskler 
och styrka, exempelvis beskrevs de som 
stridhingstar, och om kvinnors skönhet 
och femininet. När der gäller betoningen 

Sprintern Florence Griffith Joyner 
fick mycket uppmärksamhet för 
sitt utseende i slutet av 
1980-talet. Inte minst hennes 
kläder och naglar förkom frekvent 
på bild.

”Man får ju en rätt konstig 
bild av Karin Wallgren.”
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av det feminina ser jag sprintlöparen 
Florence Griffith Joyner som ett typexem-
pel. Visserligen gav hennes prestationer 
mängder av superlativer i medierna, men 
än mer uppmärksamhet fick hennes 
kläder, naglar, leende och hår. Som en 
Aftonbladet utryckte det visade Griffith 
Joyner ”att man kunde vara feminin och 
elitidrottare på samma gång.” (7)   

Ett svenskt exempel på att framträda 
som feminin och elitidrottare på samma 
gång är Malin Ewerlöf, svensk mästare på 
800 och 1 500 meter, som på 1990-talet 
fotograferades i leopardunderkläder. På 
frågan om hon kände sig utnyttjad 
svarade hon: ”Jag såg det här som en kul 
grej och tyckte att det blev bra.” Ewerlöf 
gör dock i samma artikel följande analys 
av sexualiseringen av kvinnliga idrottare:

”Det är gubbar som tittar på sport. Det är gubbar 
som skriver om sport. Det är gubbar som är 
sponsorer. Så kanske det inte är att undra på att 
tjejerna som sköter själva jobbet på tävlingsba-
norna inte bara ska behärska sin idrott utan 
också vara sexiga och sensuella och ställa upp på 
mer eller minde vågade bilder.” (8)     

Artikeln ger följaktligen ett kluvet 
intryck. Å ena sidan ger den utrymme åt 
Ewerlöfs kritiska analys av elitidrottande 
kvinnors villkor, medan den å andra sidan 
i stort format visar upp bilderna på henne 
i leopardunderkläder. 

Ewerlöf valde alltså själv att framställa 

sig som sexig. En slags självpåtagen form 
av sexualisering som inte funnits tidigare 
och som också märks hos män som Björn 
Borg och Börje Salming. Exempelvis fick 
Borg under presskonferensen inför 
Wimbledonfinalen mot Jimmy Conors år 
1978 frågan om han och Connors kommer 
överens och vad de i så fall pratar om. 
”Sex såklart”, svarade Borg. Samma år gör 
han även reklam för jeans med tydliga 
sexuella anspelningar (9). Även i 

reportage om ishockeyspelaren Börje 
Salming anspelas det öppet på sex, en 
sexighet som precis som i fallet med Borg 
används i reklamsammanhang – från att 
sälja sitt eget kalsongmärke till att mark-
nadsföra exklusiva gallerior i Stockholm 
(10). 

Denna självpåtagna sexualisering är 
starkt kopplad till idrottens marknads-
anpassning och kommersialisering. Om en 
idrottare, man eller kvinna, har ett fördel-
aktigt yttre kan hen utnyttja sitt utseende 
och anspela på sex för att bli uppmärksam-
mad av publik, medier och sponsorer. 
Detta blir tydligt under 1980- och 
90-talen.

Sexualiseringen briserar
Runt år 2000 exploderar mängden foto-
grafier av idrottande kvinnor som anspelar 
på sex. En konsekvens av detta blir att 
även seriösa artiklar, som betonar idrotts-
utövandet, blir tvetydiga. Fotografiet 
stjälper den bild som artikeln ger. Ett 
exempel är ett reportage om Kajsa Berg-
qvist i samband med OS i Sydney 2000. I 

”Sex såklart, svarade 
Borg. Samma år gör han 
även reklam för jeans 
med tydliga sexuella 
anspelningar.”

Det är inte enbart spelarnas skicklighet som gjort beachvolley 
populärt bland fotografer. Foto: Daniel Goetzhaber
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artikeln beskrivs Bergqvists karriär från 
barndomen och framåt. Artikeln ger 
bilden av en hårt arbetande och kompe-
tent kvinna inom och utanför idrotten. 
Men eftersom det fotografi som tidningen 
valt ut till artikeln föreställer henne 
utsträckt på en höjdhoppsmatta, iklädd en 
mycket kort klänning och med håret utsla-
get, blir bilden av henne en annan (11). 

Ett fenomen som dagspressen upp-
märksammar under 2000-talet är idrot-
tande kvinnor som viker ut sig i herrtid-
ningar. Mest uppmärksamhet fick 
landslagspelaren i fotboll Josefine Öqvists 
utvik i Slitz 2004. I samma veva utsågs 
hon av Slitz läsare till Sveriges sexigaste 
kvinna. En anledning till att det väckte 
sådan uppmärksamhet beror på att de 
svenska damfotbollsspelarna sågs som 
förebilder efter framgångarna i fotbolls 
VM i USA 2003. Aftonbladet skriver:

 
”I höstas skrevs historien om, när ett gäng 
urstarka svenska kvinnor (inte flickor, jag lovar) 
sprang genom väggar i USA och vann respekt för 
det de gjorde hos en bred publik. Vi skrev hem 
och berättade att nu, nu hade äntligen alla små 
svenska tjejer fått starka, positiva förebilder; 
sådana som visade att tjejers enda chans att bli 
någon trots allt inte är att vara söt, stringklädd 
och storbystad. Josefine Öqvist var en av de där 
starka tjejerna.” (12)

Men det fanns även röster som försva-
rade utviket, såg det som bra PR för 
damfotboll. Själv svarade Josefin Öqvist 
precis som Malin Ewerlöf att hon ”såg det 
som en kul grej”. Strax efter utviket fick 
Öqvist symptomatiskt ett sponsoravtal 
med Adidas (13). Att vika ut sig hade 
uppenbarligen blivit en form av mark-
nadsföring.

Men även sexualiseringen av idrottande 
män ökade under perioden. Ett exempel 
är en tv-guide inför OS 2004 med titeln 
”OS i tvättbräda … en guide till det snygga 
OS”. Där kan man bland annat läsa att 
kanotisterna Henrik Nilsson och Markus 
Oscarsson är ”guldkillar i dubbel bemär-
kelse” och att man för all del inte ska 
glömma bort att beachvolleyboll ”även 
bjuder på lättklädda herrar” (14).

Porn chic
Under många år har man inom forskar-
samhället och samhällsdebatten talat om 

en sexualisering av det offentliga rum-
met. Medieforskaren Brian McNair 
hävdar att det i dag snarare finns anled-
ning att tala om en porrifiering av det 
offentliga rummet. Striptease culture och 
porn chic är begrepp som han använder 
om den process där pornografiska inslag 
tar sig in i våra vardagsliv via till exempel 
reklam och dokusåpor. Inslag som blivit 
accepterade, ja till och med eftersträ-
vansvärda. Det är inte porr i strikt 
bemärkelse men man använder porrens 
estetik i bilder, poser, kläder (15). 

Jag vill påstå att samma utveckling 
har skett även inom idrotten. Det som 
har hänt under 2000-talet är att idrotten 
har porrifierats. Idrotten har alltid, och 
kommer alltid, att vara det den ameri-
kanske filosofen Paul Davis kallar 
sexualization-friendly. Idrottsutövare 
har, av funktionella skäl, lite kläder eller 
tighta kläder och kroppen står i centrum 
(16). Men när pornografiska inslag dyker 
upp, som att fotografera sig i leopardun-
derkläder eller rida i raff-set, går man ett 
steg längre. Medierna har, genom det 
sätt de beskriver elitidrottande män och 
kvinnor, aktivt bidragit till att förändra 
bilden av hur män och kvinnor förväntas 
vara samtidigt som bilden också beva-
rats. Det har blivit mer och mer självklart 
att kvinnor deltar i elitidrottssamman-
hang, men de framställs inte på samma 
sätt som män. Även om reportagen blivit 
mindre nedlåtande och mindre uttalat 
sexistiska, finns ändå mer eller mindre 
subtila anspelningar på kvinnor som kön. 
I sammanhanget blir bildsättningen av 
artiklarna betydelsefull. När artikelns 
text ger utryck för ett manifest budskap 
som andas jämställdhet, står bilden för 
något annat.
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