
 

 

 

 

 

 

 

Har passionen för hästar ett kön? 

 

– att göras och göra sig till ridsportkille  

 

 

 

 

Eva Linghede 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete avancerad nivå 38:2013 

Masterprogrammet: 2012-2013 

Handledare: Håkan Larsson 

Examinator: Karin Söderlund  



 

 

 

 

 

 

 

Passion for horses as gender positioning  

 

- boys and men ‘doing gender’ in equestrian sports   

 

 

 

 

Eva Linghede 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT 

 AND HEALTH SCIENCES 

Master Degree Project 38:2013 

 Master in Sport Science: 2012-2013 

Supervisor: Håkan Larsson 

Examiner: Karin Söderlund 



 

 

Tack! 

 

Jag vill börja med att tacka Svenska Ridsportförbundet för finansieringen av den studie, Killar 

och ridsport, som ligger till grund för uppsatsen. För ytterligare information om denna studie 

hänvisar jag till den populärvetenskapligt skrivna rapporten ”Jag är en normal kille liksom”– 

att göras och göra sig till ridsportkille som kan laddas ned via Svenska Ridsportförbundets 

hemsida (http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_30581/cf_559/-Jag_-r_en_normal_kille_liksom-

.PDF). 

 

Ett varmt tack riktar jag även till min handledare, Håkan Larsson. För inspiration, tilltro och 

utmanande kommentarer! Tack också Karin Redelius för att du för drygt ett år sedan började 

prata om narrativ metodik. Det visade sig bli startskottet för en lång, spännande (och ibland 

förvirrande) metodologisk resa. Ytterligare ett tack går till Susanna Hedenborg som bjöd in 

mig till ett intressant och givande miniseminarium på temat ridsport, genus och funktionalitet 

i december 2012.  

 

Och sist men inte minst; ett stort tack till de 19 killar och män som har låtit mig ta del av sina 

berättelser under intervjuerna. Utan er hade det inte blivit någon uppsats! Och jag hoppas att 

min berättelse gör era berättelser rättvisa! 

 

 

Stockholm den 20 maj 2013 

 

  

http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_30581/cf_559/-Jag_-r_en_normal_kille_liksom-.PDF
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_30581/cf_559/-Jag_-r_en_normal_kille_liksom-.PDF


 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet handlar om att undersöka hur villkoren 

för killars och mäns deltagande i ridsportverksamheter gestaltas i berättelser om ridsport. 

Annorlunda uttryckt är jag intresserad av hur kön konstrueras, eller ”görs”, i killars och mäns 

ridsportberättelser. Centrala frågeställningar är: Hur hanteras killarnas och männens 

könsgränsöverskridande i berättelserna? Vilka normer och föreställningar kring kön och 

sexualitet blir synliga i berättelserna? Hur positionerar sig killarna och männen i förhållande 

till rådande köns- och sexualitetsnormer? 

Metodologi: Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 19 killar och män, 13 till 55 år 

gamla, aktiva på såväl bredd som tävlingsnivå i verksamheter knutna till Svenska 

Ridsportförbundet. I ett första analyssteg genomfördes en narrativ analys, där fem berättelser 

– eller narrativ – konstruerades. Dessa illustrerar på olika sätt centrala teman, erfarenheter och 

problematiker i intervjupersonernas berättelser. I ett andra analyssteg gjordes en feministisk 

poststrukturell läsning av de fem narrativen. 

Resultat och diskussion: Sammanfattningsvis verkar det som att deltagandet i en kvinnligt 

kodad idrott som ridsporten kan öppna upp för andra, och mindre stereotypa, sätt att vara kille 

än traditionellt manligt kodade idrotter. Eftersom den vardagliga verksamheten innehåller 

både sådant som (i vår kultur) brukar definieras som kvinnligt, exempelvis omsorg, 

kommunikation och lyhördhet, och sådant som brukar definieras som manligt, exempelvis 

handlingskraft, styrka och mod, får man som kille (och tjej) möjlighet att inta såväl feminint 

som maskulint kodade positioner. På detta sätt utmanas dominerande diskurser om hur tjejer 

och killar, män och kvinnor ”är”. Samtidigt måste man som kille inom ridsporten förhålla sig 

till det omgivande samhällets syn på ridning som en ”tjejsport” liksom till en heteronormativ 

särartsdiskurs enligt vilken killar inom ridsporten är tävlings-, prestations- och målinriktade, 

inte gillar att pyssla med hästarna och tycker att det bästa med ridsporten är tjejerna. Det 

verkar göra att det kan bli extra viktigt att betona maskulinitet – och framförallt 

heterosexualitet – för att visa att man trots allt är en ”normal” kille. Bögen blir här en form av 

”gränsvakt”, en stereotyp som både möjliggör och begränsar, men som framförallt synliggör 

en heteronormativ ordning.  

 

Nyckelord: ridsport; män; genus; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; 

subjektskapande; narrativ analys; feministisk poststrukturalism  



 

 

Abstract 

 

Aim: The overall aim is to investigate how conditions of boys and men’s participation in 

equestrian sports activities are framed in stories about equestrian sports. In other words I´m 

interested in the construction of gender, or the ‘doing of gender’, in boys and men´s stories 

about equestrian sports. Research questions are: How is the gender bending of the boys and 

men treated in the stories– both inside and outside equestrian sports? Which norms and 

representations about gender and sexuality are visible in the stories? How do the boys and 

men position themselves in relation to prevailing gender- and sexuality norms? 

Methodology: 19 boys and men, between the ages of 13 and 55, active on different levels in 

the Swedish Equestrian Sports Federation, were interviewed in the study. In a first step, a 

narrative analysis was conducted. Five narratives, illustrating central themes and experiences 

in the informants´ stories were constructed. In a second step a feminist post-structuralist 

reading of the five narratives was carried out.  

Results and discussion: The results indicate that participation in female-coded sports, like 

equestrian sports, can open up to other and less stereotypical ways of being a boy or man than 

participation in sports traditionally seen as masculine. Since the everyday activities contains 

both elements that we usually (in our culture) define as female, for example care, 

communication and sensitivity and elements we usually define as male, for example initiative, 

strength and courage, boys get the opportunity to practice assumed feminine as well as 

assumed masculine positions. In this way dominant discourses about boys and girls and men 

and women – how they “are” and what they like – are challenged. At the same time the stories 

make visible that boys and men in equestrian sports have to relate to the surrounding society’s 

view of horse riding as a “girl sport” and to heteronormative gender discourses in which men 

in equestrian sports are competitive and goal oriented, don’t like to cuddle with horses and 

think that the best thing with horse riding is the girls. It seems as if one strategy for handling 

this is to emphasize masculinity – and especially heterosexuality – to show that you in spite of 

everything are a “normal” guy. In this way the “fag” becomes a sort of “border agent” – a 

stereotype that both allows and restricts, but above all makes visible a heteronormative order.  

 

Keywords: equestrian sports; boys; men; gender; masculinity; femininity; heteronormativity;  

subjection; narrative analysis; feminist post-structuralism      
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1 Inledning 

För hundra år sedan var det främst män som sysslade med hästar och ridning, och då 

framförallt inom militären, jordbruket och transportsektorn. Men ”karlagörat” med hästarna 

innefattade även omsorg och skötsel. I takt med att behovet av hästar i armén minskade efter 

andra världskriget, och ny teknik gjorde att hästar inte längre efterfrågades inom jordbruket 

och transportsektorn, förändrades hästindustrin. Fokus hamnade i stället på hästen som 

fritidssysselsättning – och på ridsporten. Samtidigt skedde en annan förändring. Från att ha 

setts som en manlig angelägenhet, började allt fler kvinnor och tjejer ägna sig åt hästar och 

ridning (Hedenborg, 2007). Idag är en överväldigande majoritet av utövarna inom svensk 

ridsport, 88 % av medlemmarna i Svenska Ridsportförbundet, tjejer och kvinnor. Bland barn 

och ungdomar är tjejdominansen ännu större. Enligt statistik över det lokala aktivitetsstödet år 

2009 är 96 – 98 % av utövarna mellan 7 och 20 år tjejer (Larsson & Johansson, 2012). Denna 

utveckling, eller omkodning, av hästsporten visar att könsnormer, det vill säga föreställningar 

om vad som är kvinnligt och manligt, är föränderliga och beroende av tid och plats. Däremot 

kan man konstatera att ridsporten idag domineras av värden som (i vår kultur) definieras som 

kvinnliga. Därför uppfattas den som mer ”passande” för tjejer än för killar. Tittar man på 

elitnivå är könsfördelningen emellertid jämnare. En genomgång av svenska landslagsryttare 

visar att ungefär hälften är män (Svenska Ridsportförbundet, 2012). I internationella 

sammanhang, exempelvis i OS, dominerar män fortfarande, men andelen kvinnor har ökat 

stort sedan 1950-talet (Hedenborg & Hedenborg-White, 2012).  

 

Valet av fritidssysselsättning, exempelvis idrott, kan ses som ett sätt för barn och ungdomar 

(och deras föräldrar) att sortera genus, det vill säga att markera att de är antingen flickor eller 

pojkar. Birgitta Fagrell (2000) visar i sin avhandling hur redan sjuåriga barn har ”lärt sig” 

vilka idrotter som passar för pojkar respektive flickor. Liknande föreställningar finns hos 

vuxna (Koivula, 1999). Tittar man på statistik från RF blir det tydligt att dessa föreställningar 

även avspeglar sig i idrottens faktiska deltagarmönster (Larsson, 2009). Trots att 

könsfördelningen totalt sett är ganska jämn domineras vissa idrotter (flertalet) av killar och 

vissa av tjejer. De idrotter som lockar flest killar procentuellt sett är motorsport, ishockey och 

biljard och de idrotter där andelen tjejer är högst är, förutom ridsporten, konståkning och 

gymnastik. Sett till det totala antalet utövare är fotbollen emellertid den största idrotten bland 

både tjejer och killar. Det är också tydligt att tjejer det senaste årtiondet orienterat sig mer och 

mer mot idrotter som traditionellt har setts som manliga medan killar inte på samma sätt 
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orienterat sig mot idrotter som traditionellt har setts som kvinnliga. Dessa könsmönster 

synliggör en asymmetrisk genusordning, där det manligt kodade värderas högre än det 

kvinnligt kodade. De synliggör också att normerna för hur en kille ska vara är snävare än för 

hur en tjej ska vara. Det verkar helt enkelt som att det är svårare för killar att ägna sig åt 

idrotter som anses vara ”tjejiga” än tvärtom.  

 

När man pratar om könsmönster inom idrotten är det samtidigt viktigt att komma ihåg att 

många idrotter lockar ungefär lika många tjejer som killar. Likaså finns det tjejer som är 

aktiva inom idrotter som domineras av killar och killar (om än färre) som är aktiva inom 

idrotter som domineras av tjejer. Dessa tjejer och killar utmanar den givna kopplingen mellan 

vissa värden och kön och synliggör att idrottens könsmönster, liksom genusordningen, inte är 

en gång för alla given. När könsgränser överskrids inom idrotten brukar det emellertid leda 

till reaktioner. En vanlig reaktion är ett ifrågasättande av utövarnas sexualitet. Så har 

exempelvis kvinnliga fotbollsspelare och manliga konståkare fått finna sig i att få sin 

(hetero)sexualitet ifrågasatt (Larsson, 2009). Detta synliggör att föreställningar om kön är tätt 

sammankopplade med föreställningar om sexualitet, och då en normativ heterosexualitet. En 

utmaning av traditionella könsmönster utgör samtidigt en utmaning av heteronormativiteten, 

det vill säga det outtalade antagandet att alla människor är heterosexuella (i alla fall tills 

motsatsen är bevisad) och att heterosexualitet är ”naturligt” och önskvärt (Ambjörnsson, 

2006). Ifrågasättandet av utövarnas (hetero)sexualitet blir ofta starkare när manliga idrottare 

ägnar sig åt kvinnligt kodade idrotter än tvärtom (Larsson, 2009). Detta visar återigen att det 

maskulina värderas högre än det feminina och att normerna för hur en kille ska vara är 

snävare än för hur en tjej ska vara. Det synliggör även att heterosexualiteten värderas högre än 

homosexualiteten. Att könsöverskridande idrottare får sin sexualitet ifrågasatt bidrar 

emellertid, på ett problematiskt sätt, till att de individer som inte riktar sitt begär mot den 

motsatta könskategorin utmålas som avvikare (Nordberg, 2005b).  

 

Ridsportens koppling till kvinnlighet och femininitet, gör att killar som håller på med ridsport 

utmanar traditionella könsmönster, det vill säga den givna kopplingen mellan vissa värden 

och kön. De kan i den meningen ses som könsgränsöverskridare. Det blir då intressant att 

fråga sig vilka killar som börjar med ridsport. Hur ser deras väg in i ridsporten ut? Och vilka 

erfarenheter har de av verksamheten? Det blir även intressant att belysa hur deras 

könsgränsöverskridande hanteras, både inom och utanför ridsporten samt hur detta påverkar 

deras självförståelse och identitetsskapande. Med andra ord, hur ”görs” och hur ”gör” man sig 
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till kille inom ridsporten? Är det möjligt att inta andra positioner än de som vanligen erbjuds 

killar inom idrotten, när man deltar i en idrott som domineras av tjejer? Dessa frågor blir 

särskilt intressanta om man beaktar den forskning som sedan tidigare finns kring idrott, män 

och maskulinitet(er). Fokus har nämligen, inom den idrottsrelaterade genus- och 

maskulinitetsforskningen, legat på hur maskulinitet konstrueras, eller ”görs”, i manligt kodade 

idrottsmiljöer (se bland annat Fundberg, 2003, Andreasson, 2006, Messner, 1992), samt hur 

idrotten på ett mer övergripande plan, exempelvis i policydokument och läromedel, bidrar till 

att ”skapa” manliga (och kvinnliga) könsidentiteter (se bland annat Larsson, 2001, Grahn, 

2008, Svender, 2012). Det finns emellertid bristfällig kunskap om killars identitetsskapande i 

idrotter som domineras av kvinnor, liksom idrottsforskning med ett fokus på hur detta 

identitetsskapande kan variera inom gruppen killar.  

 

1.1 Tidigare forskning 

 

1.1.1 Idrott och genus 

Idrottsforskning med ett genusperspektiv, det vill säga forskning som belyser hur idrotten 

bidrar till att skapa kvinnliga och manliga könsidentiteter, har blivit allt vanligare sedan 1990-

talet och framåt. Medan vissa forskare har valt att fokusera på hur kön ”görs” på en 

övergripande nivå inom idrotten har andra tittat på hur detta ”görande” går till på individnivå. 

Och vissa forskare har valt att titta på båda dessa nivåer samtidigt.  

 

Håkan Larsson (2001) belyser hur det i idrottsrörelsens styrdokument de senaste årtiondena 

framkommer att tjejer och killar ”är” olika, det vill säga att de har olika intressen värderingar, 

kunskaper och erfarenheter. En jämställd idrott har, som en följd av detta, kommit att 

innebära en idrott anpassad till kvinnors och mäns olika villkor. Medan killar beskrivs som 

tävlingsinriktade, individualistiska och fokuserade på egen framgång beskrivs tjejer vara 

inriktade på gemenskap, närhet och förtrolighet. Dessa beskrivningar kan visserligen 

ifrågasättas med utsagor från enskilda idrottare, vilka ofta är mindre stereotypa, men är ändå 

berättelser som idrottande tjejer och killar måste förhålla sig till. Killars idrottande framställs 

vidare som något oproblematiskt och självklart, medan tjejers idrottande anses vara mer 

problematiskt. Därför har det också blivit viktigt att anpassa idrotten till tjejers ”speciella” 

villkor. Larsson diskuterar hur talet om idrottande tjejers och killars olika kroppar, beteenden 
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och egenskaper bidrar till att skapa, eller ”göra”, manligt och kvinnligt, feminint och 

maskulint.  

 

Karin Grahn (2009) har intresserat sig för hur genus skapas i tränarutbildningars läromedel, 

och här framträder liknande bilder av idrottande tjejer och killar som i Larssons (2001) studie. 

I läromedlen sammankopplas killar med funktionella och problemfria idrottskroppar, vilka är 

ämnade för prestation. Det är med andra ord så en ”normal” idrottskille framställs. Att inte ha 

en funktionell idrottskropp, eller att uppleva problem inom idrotten, blir i relation till detta 

något onormalt och lite konstigt. I alla fall om man är kille. Flickor och kvinnor framställs i 

läromedlen, precis som i idrottens styrdokument, som annorlunda i relation till pojkar och 

män, de blir det Andra – och problematiska – könet. Både Larsson (2001) och Grahn (2009) 

synliggör att man, genom att framställa tjejer och killar som enhetliga och motsatta kollektiv 

riskerar att missa att skillnaderna inom gruppen tjejer och inom gruppen killar oftast är större 

än skillnaderna mellan grupperna. Det riskerar också att befästa stereotypa föreställningar om 

män och kvinnor; hur de ”är” och vad de tycker om att göra. Föreställningar som idrottande 

tjejer och killar sedan plockar upp – och måste förhålla sig till.  

 

Det finns en hel del studier om killars identitetsskapande inom idrotten, och då med fokus på 

manligt kodade idrottsmiljöer (se bland annat Messner, 1992; Connell, 2008; Fundberg 2003; 

Andreasson, 2006). Dessa studier visar att idrotten bidrar till att konstruera en manlighet – 

eller ett maskulinitetsideal – präglat av aggressivitet, tävling och heterosexualitet. Detta är ett 

manlighetsideal som har visat sig leda till ett nedvärderande av såväl kvinnor som andra män, 

exempelvis bögar, funktionshindrade och icke idrottsintresserade (Messner 1992; Connell, 

2008). Etnologen Jesper Fundberg (2003) belyser i sin studie av ett pojkfotbollslag hur detta 

manlighetsideal, den hegemoniska maskuliniteten, upprätthålls genom att fotbollskillarna tar 

avstånd från kärringen, bögen och invandraren. Något som inte sällan resulterar i homofobi, 

sexism och främlingsfientlighet. Fundberg menar att fotbollskillarna på så sätt formar sin 

identitet som vita heterosexuella medelklasspojkar genom att markera vilka de ”inte är”. 

Liknande mönster framträder i Jesper Andreassons studie av ett herrhandbollslag (2006). 

Även i denna typ av studier finns emellertid en tendens att framställa idrottskillar som en 

enhetlig och homogen grupp. Och genom att fokusera på hur idrotten fostrar pojkar till att bli 

en viss sorts män (aggressiva, tävlingsinriktade och heterosexuella) riskerar man att missa att 

det finns killar som vare sig uppskattar eller agerar i enlighet med ett sådant 

maskulinitetsideal.  
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Idrotten är inte heller ett enhetligt fält, och de normer kring kön och sexualitet som präglar 

vissa idrotter, eller idrottskulturer, behöver inte nödvändigtvis prägla andra. När det gäller 

studier som belyser killars och mäns identitetsskapande i idrotter som domineras av tjejer och 

kvinnor så är dessa är sällsynta. Det finns ett fåtal internationella studier där man har tittat på 

konstruktionen av kön bland män som ägnar sig åt cheerleading (Anderson, 2005), dans 

(Mennesson, 2009) och rytmisk sportgymnastik (Chimot & Louveau, 2010). Dessa studier 

tyder på att deltagandet i en kvinnligt kodad idrott kan öppna upp för andra, och mindre 

traditionella, sätt att vara kille eller man. Samtidigt kan det bli extra viktigt att markera att 

man (trots allt) är en maskulin kille eller man.  

 

Värt att notera är också att större delen av alla studier av maskulinitet (och femininitet) inom 

idrotten återskapar den traditionella synen att män gör maskulinitet och kvinnor gör 

femininitet. Enligt Heidi Eng (2003, s. 87) är detta problematiskt eftersom allt vad män gör då 

ses som ett uttryck för maskulinitet – något som i förlängningen bara leder till att 

kopplingarna mellan män och maskulinitet och kvinnor och femininitet förstärks. Eng 

efterlyser i stället fler studier som fokuserar på hur män (och kvinnor) gör både maskulinitet 

och femininitet. Detta är också något som ligger i fokus i föreliggande studie.  

 

1.1.2 Ridsport och genus 

En intressant aspekt när det gäller ridsporten är den genusomkodning som har skett i Sverige 

under de senaste 60 åren. Susanna Hedenborg (2009) har analyserat innehållet i ridsportens 

utbildningar från 1950-talet och framåt i relation till genus samt till begreppen tävlingsfostran, 

föreningsfostran och omvårdnadsfostran. Hon beskriver att det som präglat ridsportens 

utbildningsverksamhet har varit föreningsfostran och omsorgsfostran, snarare än den 

tävlingsfostran som har varit framträdande i många andra idrotter. Eftersom tävlingsfostran 

vanligen kopplas till en konstruerad manlighet frågar sig Hedenborg om inte Ridfrämjandets 

verksamhet feminiserades för att andra, och mer omsorgsinriktade, delar av fostran betonades. 

Hon diskuterar vidare om det inte kan vara detta som ligger bakom den omkodning av 

ridsporten som skett – från en manligt kodad militärisk sysselsättning till en ”flickig” 

fritidssysselsättning. Eftersom omvårdnad brukar kopplas till en socialt konstruerad 

kvinnlighet anser hon att det är en rimlig tanke. Hon problematiserar dock detta resonemang 

genom att lyfta fram att även ridhästarna inom armén sköttes om och vårdades, ett arbete som 
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utfördes av manliga hästskötare och var maskulint kodat. Dessutom påpekar hon att den 

omvårdnad som avses stundtals är ett tungt och skitigt arbete som kräver att man kan hantera 

500 kg häst. Kopplingen till det som brukar definieras som kvinnligt är alltså inte helt tydlig.  

 

Hege Johansen (2009) har intresserat sig för varför det är så stora skillnader mellan 

könsrepresentationen i bredd och elit i (norsk) banhoppning. Tre sannolika förklaringar till 

detta förs fram. För det första menar Johansen att tjejer och killar har olika erfarenheter och 

handlingsdispositioner inom ridsporten. Hennes studie tyder på att tjejer börjar rida för att de 

gillar djur, och för att de vill ta hand om hästarna, medan killar verkar lockas mer av 

tävlingsmomentet. Johansen menar att det är dominerande manlighetsnormer som styr 

killarna mot tävlandet medan tjejerna har större möjligheter att välja andra vägar. Det är 

accepterat för dem att ”bara” ha ridningen som en fritidsysselsättning där de får gosa och ta 

hand om hästarna. Killar förutsätts däremot tävla och prestera för att bli accepterade. För det 

andra verkar män, i högre utsträckning än kvinnor, bli sponsrade av kommersiella aktörer, 

vilket kan ge fördelar i tävlingssammanhang. Och för det tredje är det mycket som talar för att 

killar och män får mer uppmärksamhet, stöd och hjälp inom ridsporten. Killar förväntas bli 

bra, i egenskap av att vara just killar, vilket leder till att de lättare får möjligheter att upparbeta 

den kompetens som krävs för att lyckas. Johansen kopplar detta till att ridsporten traditionellt 

har ansetts vara en maskulint kodad miljö. Även om ridsporten delvis har omkodats under 

1900-talet så gäller detta inte tävlingsridningen.  

 

Föreställningar om att tjejer ägnar sig åt ridsport för att de har ett starkt djurintresse och för att 

de vill pyssla med hästarna är inte ovanliga. Dessa föreställningar utmanas dock i Lena 

Forsbergs studie av stalltjejer (2007). Forsberg beskriver hur stallet är en arena där normer 

snarare ifrågasätts och andra egenskaper än vad som traditionellt brukar klassas som kvinnliga 

värderas. I stallet premieras handlingskraft, mod, styrka och självständighet medan yta och 

utseende får stå tillbaka. Tjejerna i Forsbergs studie beskriver sig som ”obrydda” och mer 

mogna än sina skolkamrater. Enligt Forsberg kan stallmiljön på detta sätt vara en plats där 

genusutrymmet för tjejer vidgas och alternativa sätt att ”göra” kön blir möjliga. Birgitta 

Plymoth (2012) konstaterar i sin medieanalys av tidningen Häst & Ryttare att hästtjejer 

beskrivs som energiska, modiga, kompetenta och med ledaregenskaper. Dock förknippas män 

i högre utsträckning med status och gedigen hästkunskap. Män ges också tolkningsföreträde 

när det gäller tävlingsridning. Andersson och Radovic (2011) har i sin medieanalys fokuserat 

på hur manliga och kvinnliga tävlingsryttare framställs i svenska dagstidningar. Deras studie 
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visar att ridsportjournalistiken ofta betonar skillnader mellan könen. Manliga ryttare 

maskuliniseras – och heteronormaliseras – genom att man låter det framgå att de är förtrogna 

med utpräglat maskulint kodade företeelser, exempelvis ishockey och bodybuilding, och 

kvinnliga ryttare feminiseras genom att man betonar deras familjerelationer (och beskriver 

dessa som bärande och centrala i deras liv). Däremot fann Andersson och Radovic inga 

könsskillnader i de journalistiska beskrivningarna av ryttarnas känslor gentemot sina hästar.     

 

Studier som rör killars identitetsskapande inom ridsporten är sällsynta – i svensk kontext 

obefintliga. Viss internationell forskning finns dock. Katherine Dashper (2012), som har 

studerat manliga och kvinnliga tävlingsryttare i Storbritannien, beskriver att ridsporten, till 

skillnad från många andra idrotter, är en tolerant miljö där (manlig) homosexualitet är helt 

accepterad. Heterosexuella män i alla åldrar uppvisar en låg grad av homofobi och ger i detta 

avseende inte alls uttryck för den dominerande (hetero)maskulinitet som brukar förknippas 

med manliga idrottare. Snarare ger de, enligt Dashper, uttryck för det som sociologen Eric 

Anderson beskriver som en ny, och inkluderande, form av manlighet – en som inte bygger på 

homofobi och sexism i samma omfattning som den traditionella, hegemoniska maskuliniteten. 

Dashper menar att toleransen och öppenheten gentemot homosexuella män hänger samman 

med att kvinnor och män tävlar och tränar tillsammans inom ridsporten. Den toleranta 

attityden verkar emellertid ha en baksida. Dashper beskriver hur män inom ridsporten, oavsett 

om de är bögar eller straighta, är noga med att ta avstånd från vad som framställs som en 

underordnad, och icke önskvärd, femininitet. På detta sätt konstrueras maskulinitet som något 

annat – och högre värderat – än femininitet. Det verkar, utifrån Dashpers studie, som att det är 

helt okej att vara bög inom ridsporten så länge man inte är feminin eller ”fjollig”. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet handlar om att undersöka hur villkoren för killars och mäns 

deltagande i ridsportverksamheter gestaltas i berättelser om ridsport. Med ridsport avses då 

verksamheter knutna till Svenska Ridsportförbundet. Annorlunda uttryckt är jag intresserad 

av hur kön konstrueras, eller ”görs”, i killars och mäns ridsportberättelser.  Detta är av 

intresse då fokus inom den idrottsrelaterade genus- och maskulinitetsforskningen främst har 

legat på idrotten generellt eller på manligt kodade idrottsmiljöer. Det finns bristfällig kunskap 

om killars och mäns identitetsskapande i idrotter som domineras av kvinnor, liksom 
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idrottsforskning med ett fokus på hur detta identitetsskapande kan variera inom gruppen 

killar.  Centrala frågeställningar är:  

 

 Hur hanteras killarnas och männens könsgränsöverskridande i berättelserna – både 

inom och utanför ridsporten? 

 Vilka normer och föreställningar kring kön och sexualitet blir synliga i berättelserna?  

 Hur positionerar sig killarna och männen i berättelserna i förhållande till rådande 

köns- och sexualitetsnormer? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

 

My argument is that there need not be a “doer behind the deed,” but that the “doer” is 

variably constructed in and through the deed.  

- Judith Butler 

 

2.1 Feministisk poststrukturalism 

Utgångspunkten för denna studie står att finna i feministisk poststrukturell teoribildning. 

Poststrukturalism brukar beskrivas som en del av det postmoderna tänkandet, vilket uppstod 

som en kritik mot modernistiska sätt att tänka om människan, världen och vetenskapen – ideal 

som präglat såväl naturvetenskaplig som samhälls- och humanvetenskaplig forskning sedan 

upplysningen och framåt (Adams St Pierre, 2000; Lenz Taguchi, 2004; Ambjörnsson, 2006). 

Centralt inom det modernistiska tänkandet är tron på att det finns en verklighet ”där ute” som 

kan upptäckas via naturvetenskapliga eller tolkande studier samt synen på att rationalitet och 

förnuft kommer att skapa en linjär och framåtskridande samhällelig och vetenskaplig 

utveckling (Lenz Taguchi, 2004, s. 50f).  Vidare präglas det modernistiska tänkandet av en 

essentialistisk syn på människan – eller subjektet (det vi upplever oss som och uppfattas av 

andra som). Enligt ett sådant synsätt styrs vårt tänkande och agerande av något som redan är 

”givet”, och därmed ”sant”. Enligt Lenz Taguchi (2004, s. 26) finns det, inom det 

modernistiska tänkandet en viktig skiljelinje mellan vad som essentialiseras. Det kan antingen 

vara det individuella subjektet eller universella samhällsstrukturer. Annorlunda uttryckt kan 

man säga att medan vissa modernister menar att vi gör som vi gör för att vi är som vi är, 

menar andra att vi gör som vi gör för att samhället ser ut som det gör. Exempelvis 

könsskillnader kan därför förklaras både med inre biologiska och psykologiska essenser och 

med yttre, men lika tvingande, samhälleliga lagar. Oavsett vad som essentialiseras är 

emellertid avsikten med modernistisk forskning att påvisa generaliserande lagbundenheter 

och slutsatser. Dessa lagbundenheter kan vara exakta (som inom naturvetenskapen) eller 

någorlunda exakta (som inom humanvetenskapen).         

 

Inom det postmoderna paradigmet ifrågasätter man i stället förekomsten av universella 

lagbundenheter och en objektiv och observerbar sanning.  Med inspiration från 

strukturalistiska tankegångar – där betydelse alltid skapas i relation till något annat – menar 
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man att betydelser av ord och begrepp alltid är relativa i sin karaktär (Ambjörnsson, 2006, s. 

41). Beteckningar som ’kvinna’ eller ’heterosexualitet’ betyder ingenting i sig själva, utan får 

sin betydelse först när vi pekar ut vad en ’man’ eller ’homosexualitet’ är.  På detta sätt 

ifrågasätts den modernistiska kunskapssyn som säger att det finns en inneboende innebörd 

eller essens i det vi ser i världen – inklusive oss själva. Centralt inom det postmoderna 

paradigmet är således en anti-essentialistisk hållning och en kritik mot Stora Berättelser; en 

grundsyn som enligt Ambjörnsson (2004, s. 42) innebär att man ”ställer sig misstänksam till 

påståenden om att våra identiteter och känslor alstras av naturen och delas av alla människor i 

alla kulturer och i alla tider”. I förlängningen ställer man sig också kritisk till påståenden om 

att det finns ”sanna” och neutrala vetenskapliga perspektiv och metoder liksom, till synen på 

samhälls- och vetenskapsutvecklingen som en linjär och framåtskridande process (se 

exempelvis Ambjörnsson 2006; Adams St Pierre, 2000 & Lenz Taguchi 2004). Ambjörnsson 

(2006, s. 43) menar, och hänvisar då till Lyotard (1979), att sådana Stora Berättelser är en 

slags sagor som den västerländska civilisationen berättar för sig själv för att känna sig 

sammanhängande, framgångsrik och begriplig. Problemet med de Stora Berättelserna är att de 

försvårar för andra historieskrivningar och alternativa tolkningar av människor och världen – 

och därmed kan de också bli förtryckande. Inom det postmoderna paradigmet öppnar man i 

stället upp för alternativa bilder av verkligheten och en mångfald av perspektiv. Fokus ligger 

på lokala, motsägelsefulla och motstridiga berättelser snarare än på enhetliga och Stora 

Berättelser. Richardson (2005) menar att en postmodern position tillåter oss att veta 

någonting utan för den sakens skull hävda att vi vet allt: 

 

Having a partial, local and historical knowledge is still knowing. In some ways 

“knowing” is easier, however, because postmodernism recognizes the situational 

limitations of the knower. Qualitative writers are off the hook, so to speak. They do 

not have to play God, writing as disembodied omniscient narrators claiming 

universal and atemporal general knowledge. They can eschew the questionable 

metanarrative of scientific objectivity and still have plenty to say as situated 

speakers, subjectivities engaged in knowing/telling about the world as they perceive 

it. (Richardson & St Pierre, 2005, s. 961)   

     

Med en sådan utgångspunkt blir det varken möjligt eller önskvärt att nagla fast en entydig och 

stabil definition av feministisk poststrukturalism. Snarare avser jag därför att förklara hur jag 

ser på – och använder – några centrala begrepp inom denna teoribildning.  
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2.1.1 Språk 

Utgångspunkten för postmodernistisk och poststrukturell teoribildning är det paradigmskifte 

som brukar kallas den språkliga vändningen (Börjesson  & Palmblad, 2007, s. 10). Denna 

vändning bygger på antagandet att språket inte representerar verkligheten. Språket ses inte 

som spegel av något essentiellt som finns ”där ute” eller ”inuti oss själva” utan betraktas som 

en aktivitet, eller handling, som skapar omvärlden och oss själva. Språket finns inte bara där, 

utan det gör något med världen. Och så snart vi använder språket, genom att benämna saker, 

grupper och handlingar, har vi också konstruerat verklighet. Denna utgångspunkt, att vi 

förstår och skapar verkligheten med språket, det vill säga att ”allt är språk”, får vissa 

ontologiska och epistemologiska konsekvenser. Lenz Taguchi uttrycker det på följande sätt:  

 

Poststrukturalism innebär ett mycket tydligt avståndstagande från att det i världen 

”där ute” skulle kunna finnas universellt givna sanningar som sanningsenligt kan 

avtäckas, avbildas eller reproduceras. Det vi kan veta om oss själva eller världen kan 

bara formuleras som ett mänskligt uttryck av något slag, som språk.(Lenz Taguchi, 

2004, s. 54)   

 

Följden av detta blir att det enda som kan studeras är föreställningar och representationer av 

verkligheten. För även om materien finns, så förstår vi den bara utifrån de betydelser vi ger 

den. Poststrukturalistiskt inspirerade forskare intresserar sig exempelvis för vad olika 

föreställningar om verkligheten förutsätter samt för vilka konsekvenser dessa föreställningar 

får i olika sammanhang. I denna studie är det föreställningar om kön och sexualitet som ligger 

i förgrunden – samt vilka följder dessa får för killar och män som är aktiva inom ridsporten.  

 

Utgångspunkten att ”allt är språk” innebär emellertid inte ett förnekande av en konkret 

verklighet, något som poststrukturalister ibland anklagas för (Lenz Taguchi, 2004). De 

språkliga föreställningarna kommuniceras och formuleras hela tiden med hjälp av kroppsliga 

rörelser och uttryck, tal, ljud, skrift och olika attribut – och materialiseras därmed. Enligt 

Butler (1990) är språket på så sätt performativt. Annorlunda uttryckt kan man säga att normer 

och föreställningar – i denna studie om hur kön ”är” – påverkar hur flickor och pojkar, 

kvinnor och män tänker och beter sig och på så sätt bidrar till att skapa, eller göra, kön. 
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Könsmönstren inom idrotten ses således inte som ett uttryck för ”naturliga” skillnader mellan 

tjejer och killar, kvinnor och män. De ses som ett uttryck för att vissa idrotter domineras av 

värden som i vår kultur definieras som manliga medan andra domineras av värden som 

definieras som kvinnliga. Och genom att delta i idrott, exempelvis ridsport, lär sig utövarna 

vad det innebär att vara kille eller tjej i just denna kultur; ett lärande som materialiseras i tal 

och handlingar. Jag delar därför Lenz Taguchis (2004, s. 40) uppfattning att poststrukturalism 

inte handlar om ”ett val mellan språk eller verklighet, utan om en upplösning av skillnaderna 

mellan det som ”är” och det vi ”uppfattar och förstår det som”. Eller som Larsson (2012, s. 4) 

uttrycker det i relation till kroppen:”there is no more material than a socially constructed 

body”. 

 

I feministisk poststrukturalism används de poststrukturella tankarna om att språket skapar 

verkligheten och att människor tänker och handlar genom tillgängliga diskurser för att 

utmana, och ifrågasätta, det som uppfattas som ”sanningar” om kön – alltså föreställningar 

om hur killar och tjejer ”är”. Här skiljer sig den poststrukturalistiska feminismen från en mer 

klassisk feminism, vilken utgår från ett modernistiskt/strukturellt tänkande (Lenz Taguchi, 

2004, s. 50). Medan man inom den klassiska feminismen fokuserar på de patriarkala 

samhällsstrukturer som allmängiltigt kan förklara varför kvinnor och män är som de är och 

gör som de gör (vilket med ett poststrukturellt tänkande bidrar till att skapa ”sanningar” om 

hur tjejer och killar ”är”) fokuserar man inom den feministiska poststrukturalismen på hur kön 

”görs” – och utmanas (Eidevald, 2009, s. 54).  

 

Inom den feministiskt poststrukturella diskursen utgår man inte från att kvinnor och män är 

homogena och motsatta grupper. Snarare vill man överskrida – eller lösa upp – kategorierna 

manligt och kvinnligt genom att visa på den variation av individer som finns inom gruppen 

män och inom gruppen kvinnor (Whelehan & Pilcher, 2004, s. xi-xii).  

 

Jag utgår således inte från att människor har en inneboende och stabil könsidentitet eller 

sexuell identitet. Snarare ser jag det som att vi görs och gör vi oss till multipla subjekt i en 

ständigt pågående process av subjektskapande. Detta sker genom att vi positioneras och 

positionerar oss i förhållande till de diskurser som finns tillgängliga i ett visst sammanhang.  
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2.1.2 Diskurs 

Enligt poststrukturalistiskt tänkande existerar inte människan utanför diskurser, bestämda sätt 

tala och förstå världen (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13). Så fort vi tänker och handlar så 

gör vi det genom de diskurser som finns tillgängliga för oss, och diskurserna utgör på så sätt 

en slags ramar för vad som går – och är önskvärt – att tänka och göra i en viss tid och på en 

viss plats. Enligt Larsson (2001, s. 22) kan diskursbegreppet ses som en ”social och historisk 

grammatik eller ett sätt att resonera i ett specifikt socialt sammanhang”. Det handlar således 

inte bara om vad som sägs (tal) utan också om innebörden och betydelsen i det som sägs och 

görs (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 7ff). Föreställningar om att vissa idrotter passar för 

tjejer och andra för killar kan exempelvis ses som ett uttryck för en särartsdiskurs som säger 

att flickor och pojkar ”är” olika (biologiskt och/eller psykologiskt).  

 

Diskurser byggs upp av dominerande föreställningar som lever vidare genom att människor 

agerar i enlighet med dem. Och genom att vi upprepar och bibehåller innebörder så kan 

diskurser växa sig starka och bli dominerande. Samtidigt bidrar vi genom vårt tal och våra 

handlingar till att förskjuta och förändra dess betydelser. Diskurser är således föränderliga och 

sammanhangsberoende – och på så sätt skiljer de sig från det modernistiska paradigmets 

strukturer. Ofta finns det också flera, och ibland motstridiga, diskurser närvarande i ett visst 

sammanhang, vilket gör att det – beroende på hur man positioneras (av andra) och 

positionerar sig (själv) i förhållande till rådande diskurser – kan finnas flera möjliga sätt att 

vara på (Eidevald, 2009, s. 56). I ett större perspektiv är det dock vissa diskurser som 

dominerar över andra, vilket bidrar till att vissa sätt att vara (exempelvis som flicka eller 

pojke, kvinna eller man) kommer att värderas högre än andra. Ett tecken på att en 

dominerande diskurs är verksam är att saker framställs, tänks eller ageras utifrån motivet att 

det är naturligt (Lenz Taguchi, 2004, s. 67).  

 

I relation till diskursbegreppet intresserar sig poststrukturalistiskt inspirerade forskare för 

frågor som: Hur fungerar diskursen? Var kan man se den? Hur produceras och regleras den? 

Och vilka sociala effekter får den? Däremot är man inte ute efter att definiera exakt vad 

diskurs är (Adams St Pierre, 2000, s. 485) 
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2.1.3 Subjektskapande 

Diskurser formar inte bara människors tänkande och handlande allmänt sett utan producerar 

och rekonstruerar även vår förståelse av oss själva – vår subjektivitet (Lenz Taguchi, 2004, s. 

71). Vi görs och gör oss oupphörligen till (könade) subjekt utifrån de sammanhang, miljöer 

och människor vi möter snarare än har en fast identitet som beskriver hur vi ”egentligen är”.  

Subjektet går därför från att vara ett substantiv till att vara ett verb som ständigt befinner sig i 

ett tillstånd av tillblivelse och omkonstitutionerande (Davies, 2000). Med andra ord så skapar 

vi vår självförståelse genom att ”plocka upp” och agera i enlighet med de diskurser som finns 

tillgängliga i ett visst sammanhang. Och eftersom de flesta av oss har tillgång till ett flertal – 

och motstridiga – diskurser så kommer vi också att tänka och agera på multipla och 

motstridiga sätt. Därför använder man inom feministisk poststrukturell teoribildning 

begreppet multipla subjektiviteter; ett begrepp som utmanar humanismens föreställningar om 

att individen har en sammanhållen, enhetlig och stabil (köns)identitet (Lenz Taguchi, 2004, 

s.111). 

 

Beroende på hur man förhåller sig till rådande diskurser finns det alltså flera möjliga sätt att 

vara flicka eller kvinna, kille eller man. Och vem man ”är” för tillfället beror då på hur man 

positioneras och positionerar sig i relation till olika diskurser i olika situationer (Davies & 

Harré, 1990). Men enligt Butler (1990) är vi inte helt fria att välja vilka diskurser vi ska 

förhålla oss till, eftersom de dominerande diskurserna ofta uppfattas som så åtråvärda att vi 

aktivt tar upp och agerar i enlighet med dem; dels för att det förväntas av oss, dels för att vi 

blir socialt belönade när vi handlar i överensstämmelse med dem. Och om vi återupprepade 

gånger positionerar oss i enlighet med de dominerande diskurserna så kommer vi på sikt att 

uppfatta vissa sätt att vara (exempelvis som kvinna eller man) som vårt ”sanna” jag. Enligt 

Butler är det just det här ständiga återupprepande av handlingar som gör att vi upplever kön 

och sexualitet som fasta och stabila identiteter (Butler, 1990, s.136). 

 

Det finns alltså en dubbelhet inbakad i subjektskapandet. Å ena sidan ”görs” vi till subjekt 

genom att kollektiva föreställningar sätter ramar för vad som är möjligt och önskvärt att tänka 

och göra i ett visst sammanhang. Å andra sidan ”gör” vi oss själva till subjekt genom att tänka 

och agera i enlighet med dessa dominerande föreställningar. Lenz Taguchi (2004, s. 136) 

menar att ”utan subjektets egen delaktighet i såväl upptagandet som i reproducerandet 

(repeterandet och det performativa utförandet) av dominerande föreställningar och handlingar 



15 

 

skulle inget normerat och självklart sätt att vara som kvinna eller man finnas”. Och eftersom 

de flesta av oss vill uppfattas som begripliga och ”normala” så strävar vi efter att följa den 

dominerande diskursens ordning – något som Davies (2003) kallar kategoriuppehållande 

arbete. Den diskursiva makten produceras på så sätt både utifrån och inifrån. Och det är i den 

här dubbla och ständigt pågående processen som vi lär oss att vara och göra oss till subjekt – 

och därmed också till kvinnliga eller manliga subjekt. I och med detta menar Butler (1990) att 

det är omöjligt att dra en skiljelinje mellan kön och genus, eftersom en sådan gränsdragning 

ger en bild av att kön skulle vara något autentiskt och oföränderligt. Enligt henne finns det 

inte någon genuint kvinnlig eller manlig essens, som skulle framträda om genus skalades av. 

Eftersom jag ansluter mig till detta synsätt så ser jag beteckningarna kön och genus som 

synonyma. 

  

Men trots att de flesta människor kämpar för att uppfattas som ”normala” så är det ändå 

möjligt att göra motstånd mot diskurser – och att gå emot förväntade positioner. De 

handlingar som i vår kultur gör någon till flicka kan exempelvis utföras av en pojke, vilket 

utmanar föreställningar om hur flickor och pojkar ”är”. Och eftersom de dominerande 

diskurserna bygger på att vi återupprepade gånger beter oss i enlighet med dem löper de 

ständigt en risk att ställas på ända. Motstånd sker alltså när vi medvetet eller omedvetet 

”misslyckas” med ett perfekt återupprepande av vårt tänkande och handlande i enlighet med 

dominerande diskurser. I och med detta sker en förskjutning av innebörder som kan leda till 

förändring (Ambjörnsson, 2006, s. 139).  

 

2.1.4 Heterosexuell matris 

Som vi såg inledningsvis är det inte ovanligt att personer som överskrider traditionella 

könsmönster – och på så sätt gör motstånd mot dominerande könsdiskurser – får sin 

heterosexualitet ifrågasatt. Detta synliggör att föreställningar om kön är tätt sammanflätade 

med föreställningar om sexualitet, och då en normativ heterosexualitet. Butler (1990) 

använder begreppet heterosexuell matris för att visa hur föreställningar om manligt och 

kvinnligt i själva verket förutsätter ett antagande om heterosexualitet. Den heterosexuella 

matrisen bygger på tre delar; att det endast finns två tillgängliga positioner (man och kvinna), 

att dessa positioner definieras som olika och motsatta och att de förväntas åtrå och begära 

varandra (Ambjörnsson, 2006, s.112). Det handlar alltså inte bara om föreställningar om hur 

man ska vara man eller kvinna utan även att man ska vara man eller kvinna. Enligt Butler är 
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uppdelningen mellan könen, där man= manlig= maskulin och kvinna= kvinnlig= feminin, 

bara logisk utifrån tanken att det heterosexuella begäret ska binda könen samman. Att vara 

heterosexuell, att attraheras av det motsatta, kräver ju att detta motsatta laddas med en 

”annorlundahet”. Utan en obligatorisk heterosexualitet skulle det inte finnas ett behov av att 

definiera könen som olika och motsatta – för att de i föreningen ska komplettera varandra. 

Och utan en snäv och hierarkisk uppdelning mellan könen blir inte en normativ 

heterosexualitet logisk. Här blir det tydligt hur föreställningar om kön och sexualitet är svåra 

att hålla isär. Och för att uppfattas som begripliga män och kvinnor måste vi enligt Butler 

(åter) upprepade gånger prestera de ”rätta” kopplingarna mellan kropp, kön och begär. 

 

Normer och föreställningar om hur kvinnor och män ”är” handlar därför inte om vilka kvinnor 

och män som helst. De handlar i stor utsträckning om heterosexuella kvinnor och män 

(Larsson, Redelius & Fagrell, 2007. s, 117). Kvinnors och mäns agerande förstås och tolkas 

således utifrån en heteronormativ diskurs, det vill säga ett grundläggande antagande om att 

alla människor är heterosexuella och att det är det ”naturliga” sättet att leva (Ambjörnsson, 

2006, s. 52). Heteronormativiteten upprätthålls genom normaliseringsprocesser – processer 

som gör att man belönas av omgivningen om man uppträder som det förväntas av en 

heterosexuell kvinna eller man. Dessa processer skapar också en oro över att inte vara 

”normal”, eller över att inte passa in, eftersom man vet – eller i alla fall tror – att det kan leda 

till negativa reaktioner hos andra människor (Larsson, Redelius & Fagrell, 2007. s, 118). 

Heteronormativiteten kan alltså ses som en dominerande diskurs som, i likhet med andra 

diskurser, producerar makt både utifrån (genom kollektiva dominerande föreställningar) och 

inifrån (genom att människor tänker och agerar i enlighet med dessa föreställningar). Men 

liksom andra diskurser är den heterosexuella matrisen inte enbart tvingande och obligatorisk – 

den innehåller även möjligheter till förändring. Och enligt Butler uppstår förändring när vi 

medvetet eller omedvetet uppträder på nya, otillåtna och oväntade sätt.  

 

2.1.5  Dekonstruktion  

Inom feministisk poststrukturell teoribildning använder man sig av dekonstruktion som ett 

redskap för att synliggöra dominerande diskurser kring kön och sexualitet. Dekonstruktion är 

en poststrukturalistisk praktik som går ut på att ställa utmanande frågor kring vad som tas för 

givet i ett visst sammanhang. Det handlar om att peka på det som inte uttalas eller är 

närvarande samt om att synliggöra sprickor i det som uppfattas som självklart. Och genom att 
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visa på hur dominerande diskurser, exempelvis heteronormativitet, utmanas i tal och handling 

blir det också uppenbart att de ordningar som vi tänker är stabila och naturliga i stället är 

föränderliga och möjliga att förhandla (Adams St Pierre, 2000, s. 486). De kan rekonstrueras. 

På så sätt kan dekonstruktionen åstadkomma en oupphörlig rörelse av motstånd som kan ha 

frigörande konsekvenser för människor lokalt i tid och rum (Lenz Taguchi, 2004, s. 55).  

 

Postmodernt och poststrukturalistiskt inspirerade forskare har även använt sig av 

dekonstruktion för att granska och ifrågasätta det (i vetenskapliga sammanhang) vanligt 

förekommande begreppet metod. Genom att ställa utmanande frågor kring vad som tas för 

givet och framställs som ”sanningar” när man talar om vetenskaplig metodik har man visat 

hur de ”gränser” som omgärdar metodbegreppet har påverkat – och begränsat – vetenskaplig 

kunskapsproduktion (Richardson & St Pierre, 2005, s. 968).  Detta har i förlängningen öppnat 

upp för nya innebörder av begrepp relaterade till vetenskaplig metodik och textframställning. 

Annorlunda uttryckt har forskare inom det postmoderna paradigmet, genom att visa att det 

finns flera sätt att få och presentera kunskap om människor och världen, rekonstruerat 

begreppen. Och dessa nya innebörder kan självklart granskas och ifrågasättas på samma sätt 

som tidigare innebörder. Eftersom jag utgår från feministisk poststrukturell teoribildning har 

jag valt ett metodologiskt angreppssätt som förhoppningsvis kan bidra till att dekonstruera 

(och rekonstruera) både sådant som verkar tas för givet och framställs som ”sanningar” när 

det gäller kön och sådant som verkar tas för givet och framställs som ”sanningar” när det 

gäller vetenskaplig metodik och textframställning.  
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3 Metodologi 

 

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of 

all true art and science 

- Albert Einstein 

 

Begreppet metodologi används för att visa att de metodiska angreppssätten är sammanflätade 

med ontologiska och epistemologiska antaganden, det vill säga vetenskapsteoretiska frågor 

om verklighet och kunskap (Lather, 2004; Svender 2012). Jag har i denna studie utgått från 

feministisk poststrukturell teoribildning. Centralt inom poststrukturalismen är, som jag nyss 

beskrev, en antiessentialistisk hållning, en kritik mot Stora Berättelser samt synen på att 

språket bidrar till att konstruera verkligheten. Från ett poststrukturalistiskt perspektiv finns 

ingen sann verklighet som kan upptäckas av en objektiv forskare med en viss specifik metod. 

Därför förespråkas multipla perspektiv och metoder, lokala sanningar och självreflexivitet. 

Att forskare ses som personer som skriver från specifika positioner på specifika platser vid 

specifika tidpunkter – och därmed som medkonstruktörer i forskningsprocessen – har även 

varit framträdande inom feministisk teoribildning. Pat Griffin beskriver det på följande sätt: 

 

When, as a feminist and researcher, I ‘speak for’ other women (and sometimes ‘for’ 

men), I cannot avoid telling my story about their lives. I can use the voices of Others 

from (my understanding of) their positions but I can never speak/write from their 

positions. I cannot become them, I can only pass on selected aspects (what they have 

shown me) about their lives. (Griffin, 1996 s. 189) 

 

I den här studien har jag använt en narrativ analysmetod, där gränserna mellan ett litterärt och 

ett traditionellt vetenskapligt skrivande luckras upp. Denna metod har vuxit fram ur en 

postmodern och poststrukturalistisk kritik av konventionell human- och samhällsvetenskaplig 

textframställning. Från en postmodern position finns det nämligen ingen ”neutral” metod och 

inget sätt att skriva som är mer ”sant” än något annat (Denzin & Lincoln 2005, s. 6). Snarare 

kan alla perspektiv och metoder – konventionella som icke-konventionella – utsättas för 

kritisk granskning. Inom den postmoderna eran premieras ingen vetenskaplig teori, metod, 

genre eller tradition över någon annan (Richardson & St Pierre, 2005, s. 961). Traditionellt 
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sett har emellertid både naturvetenskaplig och human- och samhällsvetenskaplig 

(idrotts)forskning dominerats av ett logiskt och förnuftsmässigt tänkande. Det som har 

premierats är intellektuella och kognitiva sätt att få kunskap om människor och världen. 

Andra sätt att nå kunskap – somatiska, kroppsliga och känslomässiga – har traditionellt sett 

inte värderats. De har till och med avfärdats som mindre trovärdiga och sanningsenliga, och 

därmed har de också setts som ovetenskapliga (Tinning, 2012, s. xiv. På samma sätt har det 

vetenskapliga skrivandet präglats av ett visst sätt att tänka – i det här fallet ett visst sätt att 

tänka om hur forskningsresultat ska presenteras i exempelvis tidsskrifter, böcker och på 

konferenser. Men från en postmodern position kan traditionell vetenskaplig textframställning 

– lika lite som andra former av skrivande – ses som oskyldig och värderingsfri. Och detta har 

i sin tur öppnat upp för nya metoder och nya sätt att skriva. Tinning (2012, s. xiv) menar att 

det som kännetecknar den postmoderna kontext som vi nu befinner oss i är en strävan efter att 

synliggöra och uppvärdera röster som traditionellt sett har marginaliserats i den akademiska 

världen – röster som även tar hänsyn till kroppsliga och känslomässiga sätt att få kunskap om 

människor och världen.  

 

Enligt Laurel Richardsson (2005, s. 962) har de nya skrivmetoderna det gemensamt att de 

bygger på kreativa analytiska processer. Hon kallar dem därför för CAP (creative analytical 

processes) etnografier; ett samlingsbegrepp som bland annat innefattar autoetnografier, fiktiva 

berättelser, poetiska representationer och etnografiskt drama. CAP etnografier är enligt 

Richardson varken experimentella eller alternativa; de är fullt giltiga och önskvärda 

representationer av den sociala världen. Kanske är de också extra värdefulla eftersom de 

”bjuder in” människor på ett annat sätt än traditionella vetenskapliga texter. Richardson är 

inte ensam om att argumentera för att personliga narrativ är ett effektivt sätt att förmedla 

kunskap om och förståelse för människors tillvaro (se bl a Denison & Markula 2003; Sparkes 

1997, 2002; Richardsson , 2005; Ellis, 2004). Davies et al (2001, s. 169) menar att skrivna 

och talade berättelser iscensätter erfarenheter som på en och samma gång är personliga, 

sammanlänkade, kollektiva – och politiska. De visar hur personliga erfarenheter är kopplade 

till en större sociokulturell kontext. Berättelser är således inte bara informativa, utan kan 

också få människor att tillfälligt kliva utanför sig själva och leva sig in i andras världar. Och 

på så sätt har de en potential att få läsaren eller lyssnaren att kritiskt reflektera över, och 

omvärdera, sådant som annars tas för givet (Denison & Markula, 2003, s. 380).  
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Genom att presentera resultaten i narrativ form ansluter jag mig till en växande skara 

idrottsvetenskapliga forskare som använder sig av kreativt analytiskt skrivande, exempelvis 

berättelser, för att försöka fånga komplexiteten och mångfalden i människors (idrotts) liv (se 

bland annat Sparkes, 1997, 2002; Tsang, 2000; Barker-Ruchtie, 2008; Carless, 2012; 

Dowling, Fitzgerald & Flintoff, 2012; Denison & Markula, 2003). Därmed inte sagt att 

berättelser skulle vara en bättre form än traditionell idrottsvetenskaplig textframställning – 

det är snarare en annan form. Jag delar Markula och Denisons uppfattning att dagens 

idrottsvetenskapliga forskning måste kunna ta sig olika former. Och om vi utvecklar 

förmågan att exempelvis skriva prosa, poesi, autoetnografi så kommer det att ge oss multipla 

redskap och multipla sätt att framställa och tolka (den idrottsliga) världen och dess problem 

(Denison & Markula, 2003, s. 16). Davies (2001, s. 169) menar att om vi ska förstå vardagens 

heterogenitet så kräver det att vi använder lika heterogena metoder. Men innan jag fördjupar 

mig i hur den narrativa analysen har gått till så kommer jag presentera det empiriska 

materialet. 

 

3.1 Det empiriska materialet  

Det empiriska materialet utgörs av 19 kvalitativa intervjuer med killar och män aktiva i 

verksamheter knutna till Svenska Ridsportförbundet. Urvalet av intervjupersoner var 

strategiskt. Svenska Ridsportförbundet hjälpte till att identifiera ett tjugotal killar och män 

som var aktiva inom verksamheter knutna till förbundet. Utifrån denna lista gjordes ett urval 

för att få en spridning avseende ålder, gren, nivå (bredd/tävling) och geografisk hemvist. Tio 

av intervjupersonerna valdes ut på detta sätt och tillfrågades om att delta i studien via telefon 

och mail. En person tackade nej till att delta i studien på grund av tidsbrist. För att även få 

med andra personer än de som ridsportförbundet hade identifierat gick jag igenom listor med 

manliga landslagsryttare (A- och B- trupper på senior och juniornivå) samt medlemslistor i 

lokala ungdomssektioner. Dessa medlemslistor hittades genom en sökning på internet. Också 

här gjordes ett urval för att få en spridning gällande ålder, gren, nivå och geografisk hemvist, 

innan kontakt togs via telefon eller mail. Jag antog nämligen att intervjupersonernas 

erfarenheter kunde skilja sig åt beroende på dessa faktorer.  

 

De killar och män som intervjuades var mellan 13 och 55 år. Ungefär hälften av 

intervjupersonerna var aktiva på breddnivå och ca hälften på tävlingsnivå. Bland 

tävlingsryttarna fanns grenarna hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distans och gymkhana 
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representerade, det vill säga sex av ridsportförbundets åtta grenar. Det visade sig dock svårt 

att hitta intervjupersoner inom voltige och funktionsnedsättning. En av intervjupersonerna 

levde öppet som homosexuell. Ett flertal ”kom ut” som heterosexuella under intervjuerna. 

Ingen uttrycklig fråga ställdes emellertid gällande om och hur de själva definierade sin 

sexuella läggning. Det visade sig även vara svårt att hitta lämpliga intervjupersoner bosatta i 

de norra delarna av Sverige, varför intervjupersonernas geografiska hemvist återfinns i 

Stockholm, Göteborg, Västmanland, Södermanland, Småland, Östergötland och Skåne.  

 

Intervjuerna var halvstrukturerade (se exempelvis Kvale, 1997, s. 117) och intervjuguiden 

kretsade kring fyra huvudteman; ”vägen in i ridsporten”, ”den egna berättelsen”, ”bemötande 

från andra” samt ”om killar, tjejer och jämställdhet” (se bilaga 1). Intervjuerna var mellan 45 

minuter och två timmar långa och skedde på platser som intervjupersonerna själva valde, 

exempelvis på ridskolor, på deras arbetsplatser, på bibliotek eller på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs ut i sin helhet. I samband 

med detta togs killarnas och männens namn och andra specifika uppgifter bort (till exempel 

namn på en viss ridskola eller en specifik ort). Att just 19 personer intervjuades berodde dels 

på att ca 20 intervjuer efterfrågades i det projekt som ligger till grund för uppsatsen, dels på 

att intervjumaterialet bedömdes vara mättat efter dessa intervjuer.  

  

Intervjumaterialet organiserades först efter de frågeteman som intervjuerna genomfördes 

utifrån. Därefter skapades ett antal underkategorier inom respektive tema utifrån 

intervjupersonernas utsagor, vilket är en vanlig metod för att koda kvalitativa intervjuer. Detta 

gav en bild över centrala teman i intervjumaterialet. Dessutom hade jag efter att ha gjort 

intervjuerna en känslomässig förståelse för intervjupersonernas levda erfarenheter. Jag hade 

inte bara kunskap om vad killarna och männen hade sagt utan också hur de hade sagt det. 

 

3.2 Narrativ analys 

 

narrativ [-ti:´v eller na´-] (latin narrati´vus 'berättande', av na´rro 'berätta', 

'omtala', 'meddela'), berättande, framför allt om texter som framställer 

händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning 

- Nationalencyklopedin 
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Narrativ, eller berättelser, finns närvarande i exempelvis myter, historia, konst, dans, noveller, 

poesi, film, böcker, samhällsvetenskap och musik. Enligt Clandinin & Connelly (1994, s. 416) 

lever människor sina liv i berättelser, och pratar om dessa liv i berättelseform. Narrativ är i 

den meningen ett sätt att förstå hur handlingar och händelser hänger samman, liksom ett sätt 

för människor att organisera sina liv i meningsfulla enheter (Polkinghorne, 1995; Ellis, 2004). 

Narrativa forskare beskriver sådana liv. De samlar in berättelser och skriver narrativ baserade 

på människors livserfarenheter. Kännetecknande för narrativ är också att de – förutom att 

beskriva händelseförlopp – ger uttryck för känslor, tankar och tolkningar (Chase, 2008 s. 65).  

 

Carolyn Ellis (2004, s. 195 – 196) gör en distinktion mellan narrativ analys och olika typer av 

analys av narrativ. Inom den narrativa analysen är det forskaren som är ”berättaren” eller 

konstruktören, och resultaten presenteras exempelvis i form av noveller, autoetnografier, 

berättelser eller dikter. Här utgår man från att narrativ är analysiska och teoretiska i sig själva. 

De är inte ”neutrala”, utan är skrivna av en viss person med en viss teoretisk bakgrund i en 

viss tid och på en viss plats. Att forskaren ses som konstruktör är emellertid inte samma sak 

som att det är fritt fram att skriva vad som helst; att medvetet ljuga eller förvränga 

intervjupersoners ord och utsagor. Enligt Fiona Dowling (2012, s. 51) bör konstruerade 

narrativ ligga så nära intervjupersonernas tal och handlingar som möjligt. 

  

När det gäller olika typer av analys av narrativ tar forskaren i stället ett steg tillbaka och 

teoretiserar om berättelserna utifrån ett visst teoretiskt perspektiv. Det kan ske antingen 

genom en tematisk analys av innehållet – där man försöker hitta övergripande kategorier, 

teman eller mönster – eller genom en strukturell analys av formen (Ellis, 2004, s. 195-196). 

Här handlar det således inte om att tänka med en berättelse, utan att tänka om en berättelse. 

Och i den här studien har den narrativa analysen – alltså de konstruerade berättelserna – 

kombinerats med en sådan mer explicit teoretisk analys.    

 

I ett första analyssteg skrevs fem berättelser, eller narrativ, som på olika sätt illustrerar 

centrala teman och erfarenheter i intervjupersonernas egna berättelser. Berättelserna bygger 

helt på vad killarna och männen har sagt men är fiktiva i bemärkelsen att olika personers 

intervjucitat har vävts samman och infogats i en handling; en handling som för det mesta är 

inspirerad av händelser som intervjupersonerna har tagit upp under intervjuerna. På så sätt kan 
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man säga att berättelserna illustrerar killarnas och männens erfarenheter utan att peka ut 

någon enskild individ. Den litterära berättelseformen har valts för att väcka engagemang, 

känslor och inlevelse hos läsaren eller lyssnaren. Tanken är att berättelserna ska ”beröra”. 

Med ett narrativt tillvägagångssätt erkänner man som sagt den roll som känslor spelar – vid 

sidan av kognitiva aspekter – för hur människor förstår världen (Dowling, Fizgerald & 

Flintoff, 2012, s. 3f). Sparkes (1997, s. 35-36) menar att om berättelser ”fungerar”, så är det 

för att de vädjar till ett narrativt sätt att få kunskap om människor och världen snarare än ett 

logiskt och förnuftsmässigt.   

 

Här vill jag lyfta fram att mina egna erfarenheter av ridsport och stallmiljöer förmodligen har 

gjort det lättare att uppfatta detaljer och nyanser i intervjupersonernas utsagor – liksom det har 

gjort det lättare att skriva fram berättelserna på ett trovärdigt sätt. Jag har också valt att 

behålla den ”ton” som intervjupersonerna själva har använt under intervjuerna. Har de använt 

sig av exempelvis svordomar eller andra speciella uttryck för att betona och illustrera saker, 

så har jag vävt in deras språkbruk i berättelserna. 

 

Genom att presentera resultaten i berättelseform vill jag också undvika den uppdelning i ”vi” 

och ”dem”, som ibland präglar mer traditionell vetenskaplig rapportering som rör makt- och 

dominansförhållanden. Annorlunda uttryckt handlar det om en strävan efter att ”ge röst” till 

människor som kanske inte brukar synas och höras – utan att för den sakens skull fastna i 

beskrivningar av ”de Andra”. Min förhoppning är att de som läser berättelserna ska kunna 

leva sig in i killarnas och männens situation, men också att de ska få syn på egna (och ibland 

omedvetna) normer och föreställningar kring kön och sexualitet. 

 

Som jag tog upp tidigare är berättelserna inte ”neutrala”. De är skrivna av en viss person 

(mig) med en viss teoretisk referensram (feministiskt poststrukturalistisk) i en viss tid (nu) 

och på en viss plats (Sverige). Men samtidigt öppnar berättelseformen upp för ett flertal 

tolkningar och analyser beroende på läsarens eller lyssnarens personliga erfarenheter och 

teoretiska utgångspunkter. Berättelserna är på det sättet inte lika ”färdigpacketerade” som 

traditionell vetenskaplig textframställning – de kräver en aktiv läsare eller lyssnare. Och däri 

ligger också ett pedagogiskt värde. 
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3.3 En feministisk poststrukturell läsning 

Jag har valt att kombinera berättelseformen med ett i vetenskapliga sammanhang mer 

traditionellt teoretiskt resonemang, där de personliga narrativen kopplas till en större 

sociokulturell kontext. I ett sista analyssteg gjordes därför en läsning – eller analys – av 

berättelserna, där jag explicit diskuterar dem utifrån studiens frågeställningar, de teoretiska 

utgångspunkterna samt tidigare forskning. 

 

I feministisk poststrukturell teoribildning används, som vi såg i teorikapitlet, de 

poststrukturella tankarna om att språket skapar verkligheten och att människor tänker och 

handlar genom tillgängliga diskurser för att synliggöra – och utmana – föreställningar om kön 

och sexualitet (Lenz Taguchi, 2004).  Min avsikt är således inte att avslöja ”sanningar” om 

hur killar (och tjejer) inom ridsporten ”är”, utan att bråka med det som uppfattas som 

sanningar. Jag vill, liksom Eidevald (2009, s. 76), visa hur begreppen kille och tjej kan förstås 

på ett flertal sätt – inte dokumentera skillnader mellan killar och tjejer. Eftersom jag gör 

antagandet att våra upplevelser av världen är socialt konstruerade söker jag inte heller svar 

”inuti” individer utan i språk och handlingar som de (och jag) är en del av.  

 

I min läsning av berättelserna har jag således inspirerats av ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt där representationerna av verkligheten blir studieobjekten – inte en 

bakomliggande verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9-13). I analysen har jag dels 

intresserat mig för vilka diskurser relaterade till kön, sexualitet och ridsport som framträder 

berättelserna, dels för hur intervjupersonerna positioneras och positionerar sig i förhållande 

till dessa diskurser. I förlängningen har jag alltså riktat blicken mot killarnas och männens 

subjektsskapande – hur de görs och hur de gör sig till killar inom en kvinnligt kodad idrott, i 

detta fall ridsporten. Analysen har vägletts av följande frågor:  

 

 Vilka diskurser kring kön och sexualitet blir synliga, eller möjliggör det som sägs, i 

berättelserna? Vilken/vilka är de dominerande diskurserna? Och vilka utmanande 

diskurser kan urskiljas?  

 Vilka konsekvenser får dessa föreställningar för killarna och männen i berättelserna? 

Hur positioneras och positionerar de sig i förhållande till rådande diskurser? Och hur 

bidrar killarnas och männens positioneringsmönster till att upprätthålla – och utmana – 

dominerande diskurser? 
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Här kan man säga att jag i enlighet med poststrukturell teoribildning ställer utmanande frågor 

kring vad som tas för givet i berättelserna. Som Svender (2012, s.149) uttrycker det så måste 

man ”synliggöra den diskursiva makten innan man kan utmana och transformera”. Och 

genom att peka på hur dominerande diskurser utmanas i tal och handling blir det också 

uppenbart att de ordningar som vi tänker är stabila och naturliga i stället är föränderliga och 

möjliga att förhandla (Adams St Pierre, 2000, s.486).  

 

Genom att presentera multipla röster – dels i form ett flertal berättelser, dels i form av olika 

analysmetoder – vill jag synliggöra hur intervjupersonernas levda erfarenheter av ridsporten 

kan förstås på flera sätt och ur olika synvinklar. Tanken är således att de metodologiska 

angreppssätten ska bidra till den feministiskt poststrukturella ansatsen att väcka frågor kring 

sådant som verkar tas för givet och framställs som ”sanningar” när man pratar om killar och 

ridsport. Men återigen är andra läsningar än mina möjliga. Min förhoppning är emellertid att 

läsaren ska känna sig inbjuden till en dialog med texten.  

  

3.4 Giltighet, trovärdighet och potens 

Inom de tolkande och kritiska paradigmen, där forskning handlar mindre om kausala 

förklaringar och mer om att få en (kritisk) förståelse för olika fenomen, har metodfokus 

förskjutits mot förmågan att göra kritiska och kreativa tolkningar. Kritiska och kreativa 

tolkningar handlar om att visa läsaren andra och nya sätt att tänka och se på världen – en 

möjlighet som uppstår då man inte längre utgår från att forskningen ska vara en direkt 

avspegling det som studeras (Liljekvist, 2012, s. 46). Som Richardson uttrycker det så handlar 

det mindre om att ”få det rätt” och mer om att kunna skildra människor och världen på ett 

nyanserat och meningsfullt sätt (Richardson & St. Pierre, 2005, s. 962).  

 

Det centrala blir alltså inte tolkningens sanningshalt, utan dess giltighet, trovärdighet och 

potens. Med potens menas en tolknings förändringspotential, alltså på vilket sätt, och i vilken 

omfattning, den leder till ny förståelse. Annorlunda uttryckt handlar det om forskningens 

användbarhet. Och huruvida forskningsresultat är användbara eller inte måste avgöras av 

läsaren (Liljekvist, 2012, s. 46). När det gäller den narrativa analysmetod jag har använt mig 

av kan man säga att berättelsernas generaliserbarhet hela tiden testas – inte på ett traditionellt 

sätt – men av läsaren (Ellis, 2004, s.195). Här kan man exempelvis ställa sig följande frågor: 
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Kan läsaren leva sig in i berättelserna? Upplevs berättelserna som trovärdiga? Leder de till en 

större förståelse för andra människors liv? Och öppnar de upp för nya synsätt och ett 

ifrågasättande av egna förgivettaganden? Även Denzin betonar sådana frågor när han 

beskriver vikten av att forskning är samhällsrelevant och har en potential att förändra och göra 

världen till en bättre plats (Denzin i Ellis, 2004, s. 252f). Han påpekar också att berättelser 

måste uppfylla vissa kriterier för att de ska uppfattas som giltiga, trovärdiga och potenta – för 

att de ska göra något med läsaren. De ska vara ”hoppfulla, välskrivna och innehålla 

minnesvärda karaktärer och oförglömliga scener”. Plummer (2001, s. 127) är inne på samma 

linje och menar att berättelser behöver ha ”retorisk kraft förstärkt av tilltalande estetik”. Och 

när Richardson (2005, s. 964) utvärderar och bedömer CAP etnografier använder hon sig av 

fyra kriterier; väsentligt bidrag (i form av ökad förståelse för socialt liv), förtjänstfull estetik, 

reflexivitet och påverkan. Att berättelser måste vara estetiskt tilltalande för att ”fungera” - och 

kunna visa snarare än beskriva socialt liv – ställer delvis andra krav på forskaren än 

traditionell kvalitativ textframställning. Ellis (2004, s. 348) menar att den som avser att 

presentera forskningsresultat i narrativ form bör sträva efter att tänka som en etnograf men 

skriva som en författare.  

 

När det gäller ”mina” berättelser så har jag vid ett antal tillfällen presenterat dem muntligen – 

både i ridsportsammanhang och i andra sammanhang. Den feedback och de kommentarer jag 

har fått av åhörarna vid de här tillfällena tyder på att det är lätt att leva sig in i berättelserna, 

att de upplevs som trovärdiga och att de kan få människor att utmana stereotypa 

föreställningar om kön och sexualitet. Dessa reaktioner tolkar jag som ett tecken på att 

berättelserna i någon mening uppfyller kriterierna om giltighet, trovärdighet och potens. 

      

Jag vill även vara tydlig med hur jag, utifrån mina teoretiska antaganden och min subjektiva 

förståelse konstruerar, analyserar och tolkar berättelserna, så att detta blir så transparant som 

möjligt för läsaren. Man kan exempelvis diskutera om mina frågor – som delvis handlar om 

hur det är att vara kille inom ridsporten, och om det finns skillnader mellan tjejer och killar – 

var med och aktiverade ett könsgörande som intervjupersonerna inte hade reflekterat över 

tidigare? Och genom att ringa in gruppen killar och lägga fokus på deras subjektsskapande 

kan jag visserligen visa på variationer inom gruppen killar samt på individuella variationer 

(vilket ofta försvinner i studier där både tjejer och killar ingår). Men med detta fokus 

exkluderar jag samtidigt tjejer, liksom jag inte väger in faktorer som exempelvis klass och 

etnicitet i samma utsträckning. Samtidigt måste avgränsningar och val alltid göras, och i 
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denna studie ligger fokus på att synliggöra och utmana föreställningar om kön och sexualitet. 

Och när det gäller huruvida jag själv är med och reproducerar de kategorier (i detta fall tjejer 

och killar) som jag vill problematisera, så är det svårt att helt ställa sig utanför diskurser man 

själv är en del av.  Som Lenz Taguchi (2004, s. 18) uttrycker det kan det också vara bra att ha 

”en bild av vad det är för fasta marker och säkra stränder man försöker lämna när man simmar 

ut på poststrukturella och osäkra vatten för att betrakta dem på nya sätt”.  

 

Sedan är det viktigt att poängtera att min läsning av narrativen är en av flera möjliga. På det 

sättet kommer jag, genom att göra vissa tolkningar och genom att skriva fram dessa i min 

uppsats, vara med och konstruera nya förståelser av hur man görs och gör sig till kille inom 

idrotten (ridsporten) – förståelser som i sin tur kan analyseras av andra. 

 

Men för att återgå till begreppen användbarhet och potens, så tror jag att det inom den 

idrottsvetenskapliga forskningen, liksom i andra vetenskapliga discipliner, finns ett behov av 

kritisk forskning som utmanar föreställningar som vi uppfattar som ”sanna”. För att citera 

Börjesson och Palmblad: 

 

Vi menar att studier av vilka förutsättningar som ligger under det förgivettagna är en 

både nyttig och självklar uppgift för samhällsforskare. För frågan kan ställas: Vad 

ska vi med forskare till om de inte kan ge alternativa tolkningar och bilder av 

världen än de rådande? (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 20)          

  

3.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets skrift God forskningssed framgår att forskaren inte bör utföra någon 

forskning utan information och samtycke eller genom att godtyckligt välja försökspersoner. 

Inte heller får deltagarnas identitet röjas vid publiceringen. (Hermeren, Petersson & 

Gustavsson, 2011) Detta är också aspekter som jag har beaktat i denna studie. Samtliga 

intervjupersoner har fått information om projektets syfte, hur det kommer att presenteras, att 

de deltar anonymt, att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. En av intervjupersonerna var under 15 år, och då inhämtades skriftligt samtycke 

från förälder. Som jag skrev när jag presenterade det empiriska materialet så har jag valt att ta 

bort detaljuppgifter i de fall jag bedömer att denna information skulle kunna leda till 

igenkänning. En styrka med att använda en narrativ analysmetod, där skönlitterära tekniker är 
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tillåtna, är dock att man kan förändra detaljer i berättelserna och väva ihop olika personers 

utsagor för att på så sätt ”fånga” deltagarnas erfarenheter utan att riskera att röja enskilda 

individers identitet (Ellis, 2004, s. 125).   

 

Men lagar och riktlinjer är inte allt när det kommer till frågor om etik. Forskaren har också ett 

eget ansvar för att forskningen har god kvalitet och är moraliskt acceptabel: 

 

… man kan ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden 

för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Som den senaste statliga 

utredningen om forskningsetik påpekade så måste forskningsetisk reflektion vara en 

naturlig del av forskningens vardag. (SOU 1999:4) 

 

För min del har det under arbetets gång dykt upp en mängd frågor av etisk och moralisk 

karaktär. Många av mina funderingar hänger samman med hur jag förvaltar det förtroende jag 

har fått av intervjupersonerna. Även om de inte känner mig sedan innan, har de gett mig 

tillträde till sin ”värld” under drygt en timme och de flesta har också varit väldigt öppna och 

personliga. Här ser jag det som en fördel att jag utgår från en konstruktionistisk tradition, där 

en reflexiv hållning är inbakad i själva perspektivet (Svender, 2012. s.58). Med en sådan 

utgångspunkt blir det både viktigt och relevant att redogöra för vad studiens kontextualisering 

och min egen teoretiska och subjektiva förförståelse får för betydelse för de frågor jag ställer 

och för det jag ser i materialet. I och med detta blir det också lättare för läsaren att ta ställning 

till den analys och de tolkningar som görs – eller som Lenz Taguchi uttrycker det att göra en 

ansvarsfull läsning: 

 

Den ansvarsfulla läsningen handlar om att kunna föreställa sig själv som en del av 

det som gestaltas i texten – om att placera in sig i de betydelser och den mening just 

man själv föreställer sig och gör sig i läsningen av texten. (Lenz Taguci, 2004, s. 17)  

 

Lenz Taguchi likställer den ansvarsfulla läsningen med etisk fantasifullhet. Hon menar att vår 

fantasifullhet – som gör att vi (utifrån vår egen förförståelse) kan föreställa oss och närvara i 

andra sätt att tänka, förstå, känna och vara – är en etisk handling och innebär ett etiskt 

förhållningssätt till livet (2004, s.18). Och det är denna etiska fantasifullhet som de 

konstruerade narrativen vädjar till.       
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4 Resultat och analys 

 

Resultaten presenteras i form av en text i två lager, där det ena lagret består av de fem 

narrativen och det andra av den mer teori- och referensanknutna analysen (Richardsson & St. 

Pierre, 2005, s. 974). I texten varvas berättelser med en mer explicit analys. Något förenklat 

kan man säga att de tre första narrativen illustrerar vanligt förekommande erfarenheter, 

föreställningar och förhållningssätt i intervjupersonernas berättelser. Varje narrativ 

representerar således mer än en persons berättelse. De två sista narrativen är delvis av mer 

utmanande karaktär. De lyfter fram teman och problematiker som har framkommit i någon, 

eller några, av intervjupersonernas berättelser – och som inte minst är talande i relation till 

andra personers utsagor. Ingen berättelse ska således ses som mindre viktig än någon annan. 

 

4.1 Är det värt det? 

Jim lägger in matteböckerna i skåpet och tar ut väskan med gympakläderna. En lektion kvar. 

Lite längre bort i korridoren står Stefan och hans gäng. Sportdivorna. Stefan tittar åt hans 

håll och börjar gnägga. Självklart hakar de andra på. Jim tar ett djupt andetag och stänger 

skåpsdörren. Han vänder sig om och tvingar sig själv att se rakt på Stefan när han går förbi. 

Bakom ögonlocken känner han hur tårarna bränner. ”Hörru hästpojken, var har du 

ridbyxorna?” säger Stefan och flinar. Jim säger ingenting. Han går bara vidare, ut genom 

dörrarna och ut på skolgården. Han önskar att dagen var slut. Nu. Men först måste han klara 

av en timmes fotboll. Jim fattar inte grejen med fotboll. Hur kul kan det egentligen vara att 

jaga efter en liten lerklump timme ut och timme in? Uppenbarligen väldigt roligt. Det verkar 

nästan alla killar tycka. Jim spelade faktiskt fotboll på lågstadiet, men det var inte alls hans 

grej. Hemma brukar de skämta om att han är ”bollenallergiker”. Fast mamma och pappa 

säger det med värme, så det är helt okej. Det är annorlunda här i skolan. Här är det aldrig 

någon som skämtar med värme i rösten. I alla fall inte med honom.  

 

Jim hamnar som tur är inte på Stefans lag, utan får spela med Hanna. Hon är bäst i klassen 

på fotboll. Stefan blir så frustrerad över att Hanna hela tiden dribblar bort honom att han för 

tillfället glömmer bort Jim. Men på väg mot omklädningsrummet är det tydligen dags igen: 

”Du ridbögen, rörde du bollen över huvud taget idag?” Jim kör sin vanliga taktik och svarar 

inte. Han funderar över varför de envisas med att kalla honom ”ridbögen”. Är det inte 
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bögigare att springa runt efter en larvig liten boll tillsammans med en massa killar än att 

hantera stora hästar tillsammans tjejer? 

 

Jim får springa för att hinna med bussen till stallet. Han känner sig fri när han springer bort 

från skolan. Bort från allt jobbigt. När han kommer fram smiter han in till Gismo så snabbt 

han kan. Han orkar inte riktigt prata med någon. Inte än. Gismo vänder på huvudet när han 

kommer in i spiltan och tittar på honom med sina stora ögon. De där ögonen. Så snälla. Så 

ärliga. Jim blir alldeles varm. Han har alltid älskat djur, men det är något speciellt med 

hästar. Han drar med handen längs Gismos rygg och borrar ner huvudet i manen. Bara 

lukten av häst och känslan av en varm och mjuk hästkropp mot hans egen gör honom lugn. 

Gismo lägger mulen på hans axel. Som om han känner på sig att Jim behöver det.  

 

”Men där är du ju”, säger Katarina, hans ridlärare, och väcker honom ur hans tankar. 

”Visst skulle du hjälpa mig att mocka idag?” ”Absolut”, säger Jim och reser sig upp. 

Katarina har redan ställt fram två skottkärror och de sätter igång på varsin sida av 

stallgången. Det är riktigt skönt att ta i. Dessutom är Katarina den roligaste människa Jim 

känner. Det är omöjligt att inte vara glad när hon är i närheten. När de är klara med 

mockningen är förberedelserna inför dagens första ridlektion i full gång. Jim hjälper några 

tjejer att sadla och tränsa. De ser så små ut tycker han. Men det var å andra sidan han också 

när han började rida. Tänk vilken tur att han följde med sin granne Sofia den där gången när 

det var prova-på-ridning på ridskolan.  

 

”Jim, du glömmer väl inte att vi ska planera spökkvällen efter lektionen sen?” Det är Klara 

som sticker ut huvudet ur Madickens box. ”Klart jag inte gör”, säger Jim och ler. Han går ut 

i hagen och hämtar Bella, Katarinas unghäst. Bella är ett riktigt energiknippe och är inte den 

lättaste att handskas med. Stor är hon också. Bella nästan dansar fram bredvid honom i 

hagen. Det är en häftig känsla att kunna kontrollera 500 kg häst, tänker Jim. Knappast 

”tjejigt” heller. Jim släpper in Bella i boxen. De ska ha en liten hopptävling i gruppen idag. 

Jim är egentligen ingen tävlingsmänniska. Det är mer hästarna och ridningen i sig han 

brinner för. Och kompisarna förstås. Men tävlingarna i den egna gruppen brukar vara roliga.  

På bussen hem kommer Jim på sig själv med att sitta och småle. Planeringsmötet med 

ungdomssektionen blev verkligen lyckat. Han har skrattat så mycket att han har träningsvärk 

i magen. Och det var lika härligt som vanligt att rida. Jim känner sig aldrig så fri som när 

han sitter på hästryggen, allt annat bara försvinner. Det är bara han själv och hästen. Här 
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och nu. När han promenerar hem tänker Jim att Stefan & Co aldrig kommer att lyckas bryta 

ner honom. Inte så länge han får bygga upp sig själv med hästarna och vännerna i stallet 

varje eftermiddag! 

 

4.1.1 Att hålla på med en ”tjejsport” 

Jim berättar om en skolvardag som präglas av glåpord och trakasserier. Det är han inte ensam 

om. I stort sett alla intervjupersoner beskriver att de har blivit retade, framförallt i skolan, för 

att de har hållit på med ridsport. Även om de gärna vill släta över det med kommentarer som 

”jag brydde mig inte” eller ”det bara rann av” så är det många gånger, precis som i Jims fall, 

berättelser om mobbing. Och att killar, som närmar sig det som klassas som feminint, hamnar 

i en underordnad ställning i förhållande till andra killar, utesluts från gemenskapen och 

förlöjligas genom nedsättande kommentarer är inte ovanligt (Hellman, 2005). Det kan handla 

om killar som leker med tjejer, gillar färgen rosa, föredrar leksaker som klassas som ”tjejiga” 

eller, som i det här fallet, ägnar sig åt en feminint kodad idrott. De negativa reaktionerna från 

andra killar kan ses som en del av ett maskulinitetsskapande och ett upprätthållande av en 

genusordning, där det manliga överordnas det kvinnliga. Killar, som närmar sig det kvinnligt 

kodade, blir problematiska då de utmanar, och hotar, denna överordning. Eftersom de flesta 

killar är införstådda med att det som klassas som ”tjejigt” har lägre status, och att man som 

kille får betala ett socialt pris om man närmar sig detta, undviker killar i allmänhet att delta i 

feminint kodade aktiviteter. Även om de upplever dessa som lockande. Antropologen Fanny 

Ambjörnsson skriver i sin kulturstudie om färgen rosa att det ”för pojkar verkar krävas mod, 

uthållighet och en lagom dos världsfrånvändhet för att de ska orka propsa på rätten att delta i 

den rosa världen” (2011, s. 97). Samma egenskaper tycks krävas av killar som väljer att ägna 

sig åt ridsport, särskilt under skolåren. Men det finns trots allt killar som orkar göra det. Dessa 

killar visar, genom att de ”misslyckas” med att agera i enlighet med rådande samhällsnormer, 

att föreställningar om kön, liksom rådande genusordning, inte tycks vara en gång för alla 

givna. 

 

4.1.2 Är du bög eller? 

De negativa tillmälen som Jim får utstå handlar inte bara om att ridning är en ”tjejsport”, utan 

också om att det är ”bögigt” att hålla på med hästar. Och en vanlig reaktion när en kille (eller 

tjej) överskrider traditionella könsmönster är just att ifrågasätta personens (hetero)sexualitet. 
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Detta synliggör att föreställningar om kön och sexualitet är tätt sammanlänkade, liksom att det 

verkar finnas en kulturell koppling mellan femininitet och manlig homosexualitet. Enligt den 

heteronormativa logik som säger att motsatser, vanligtvis kvinnor och män, attraheras av 

varandra kommer nämligen en man som attraheras av andra män att associeras med 

kvinnlighet. Omvänt kommer en kille som närmar sig det kvinnligt kodade att associeras med 

homosexualitet (Ambjörnsson, 2011, s. 45). Bögen blir på det sättet en slags sammanfattning 

av allt som en ”riktig” kille inte ska vara – alltså både kvinnlig och homosexuell – vilket gör 

att ordet får extra sprängkraft som negativt tillmäle (Nordberg 2005b, s. 130). Detta 

framkommer bland annat i en studie av pojkfotbollsspelare, där bögen är en figur, eller 

kategori, som killarna aktivt måste ta avstånd från, vilket har visat sig kunna resultera i såväl 

sexism som homofobi (Fundberg, 2003).  

 

Att Jim förhåller sig till dessa kulturella föreställningar (enligt vilka ”riktiga” killar är 

heterosexuella och killar som närmar sig det kvinnligt kodade är homosexuella) blir synligt 

när han frågar sig om ”det inte är bögigare att springa runt efter en boll med massa killar än 

att hantera stora hästar med massa tjejer”. Med denna mening signalerar Jim två saker. För det 

första att han själv inte är bög och för det andra att det är något mindre önskvärt att vara bög. 

Jim är inte ensam om att på detta sätt markera sin egen heterosexualitet. För många av 

intervjupersonerna är det viktigt att på olika sätt positionera sig som ”normala” killar, alltså 

inte bögar. Detta kan ses som en reaktion på att de, genom att ägna sig åt en kvinnligt kodad 

idrott, har fått finna sig i att bli retade, förlöjligade och utsatta för negativa tillmälen – 

tillmälen som i stor utsträckning har handlat om att det är fjolligt och bögigt att rida. En av 

intervjupersonerna berättar exempelvis att han, som en följd av mobbingen, valde att inte 

berätta för någon om sitt ridsportintresse när han började på gymnasiet. Först efter två år kom 

det fram att han höll på med ridsport, vilket då väckte en del förvåning. Men, som han själv 

säger, så visste alla vid det laget att han var en ”vanlig” kille.  

 

Ett annat sätt att positionera sig som ”normal”, och i förlängningen heterosexuell, är att 

betona sin egen, eller ridsportens, maskulinitet. För om det feminint kodade (i enlighet med 

den heterosexuella matrisen) har kommit att kopplas ihop med manlig homosexualitet, så 

anses det maskulint kodade vara starkt kopplat till manlig heterosexualitet. Jim ger uttryck för 

en sådan maskulinisering när han säger ”det är inte det lättaste att hantera 500 kg häst – 

knappast ”tjejigt” heller”. Här kan man emellertid fråga sig hur intervjupersonernas betonande 

av att de är ”normala”, och alltså heterosexuella, killar påverkar dem som lever homo- och 
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bisexuellt inom ridsporten? Denna heteronormalisering gör nämligen att de killar som inte 

riktar sitt begär mot den motsatta könskategorin samtidigt definieras som ”avvikare”. 

 

4.1.3 Samspelet med hästen – handlingskraft och ödmjukhet 

Jims betoning av att det krävs styrka och handlingskraft för att hantera stora och energiska 

hästar kan också ses som ett sätt att lyfta egenskaper som krävs inom ridsporten oavsett om 

man är tjej eller kille. Egenskaper som verkar vara knutna till en ridsportidentitet snarare än 

till kön. Hästar är stora och kraftfulla djur. De känner direkt på sig om man är osäker, vilket 

gör att man måste ta kommandot, man får inte visa sig rädd. Lena Forsberg (2008) beskriver i 

sin studie av stalltjejer hur hästens inte helt ofarliga karaktär gör att flickorna tvingas bli 

tydliga, aktionsinriktade och bestämda på ett sätt som leder till att de utvecklar en självbild av 

handling, mod och tydlighet. Detta framträder även i killarnas berättelser. Å andra sidan 

kräver samspelet med hästen att man är lyhörd, ödmjuk, inkännande och kompromissvillig. 

Det går, som någon säger, inte att ”tvinga” en häst till något, utan det handlar om att hitta ett 

sätt att få hästen att själv vilja.  

 

Samspelet med hästen verkar således kräva både handlingskraft och ödmjukhet. Både mod 

och känslighet. Både egenskaper som (i vår kultur) definieras som kvinnliga och egenskaper 

som definieras som manliga. Men när detta samspel väl fungerar beskrivs det som en källa till 

stor tillfredsställelse. Med Jims ord är det som att ”allt annat bara försvinner – det är man 

själv och hästen”. Flera av intervjupersonerna menar att relationen och samspelet med hästen 

är det som gör ridsporten speciell – och som skiljer ridsporten från andra idrotter. Som några 

påpekar får man knappast samma relation till fotbollar, tennisracketar eller innebandyklubbor. 

De lägger man in i garderoben efter träningen, och om de går sönder köper man nya. Att 

behöva kommunicera med en annan levande varelse gör också ridsporten mer utmanande än 

andra idrotter. Det handlar inte bara om att man själv ska ”springa fortare” eller ”skjuta 

hårdare”, utan man måste få med sig hästen också. 

 

4.1.4 Stallet och hästarna – en frizon 

För Jim är stallet en frizon. Det är en plats där han umgås med hästarna och vännerna, har 

roligt och är del av en gemenskap. Det är också där han hämtar kraft och ”bygger upp sig 

själv” för att klara av den jobbiga skolmiljön. Jim beskriver en stark och nära relation till ett 
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djur som han upplever är ärligt och snällt. Relationen till hästen Gismo jämförs med en 

mänsklig vänskapsrelation, där Gismo lyssnar och förstår – men utan att ställa krav och säga 

något. Han bara finns där. Den nära relationen till hästarna, som många av killarna och 

männen beskriver, har emellertid en baksida eftersom det händer att hästarna måste säljas 

eller avlivas, vilket inte sällan upplevs som att skiljas från en familjemedlem. Den innerliga 

relationen till hästarna är något som framträder även i tjejers berättelser om ridsport 

(Forsberg, 2008). Några av intervjupersonerna funderar dock på om det inte kan vara så att 

killar som rider har ett större djurintresse än många tjejer, eftersom tjejerna kanske söker sig 

till ridsporten för att man ”ska” det, och inte för att de har ett genuint intresse för djuret. Ett 

resonemang som utmanar traditionella föreställningar kring varför tjejer (och killar) börjar 

med ridsport. Jim beskriver inte bara en nära och innerlig relation till hästarna, utan även till 

Katarina, Klara och de andra i stallet. Han umgås i själva verkat mer – och hellre – med 

tjejerna i stallet än med skolkamraterna. I och med detta kan man säga att den uppdelning 

mellan tjejer och killar som är vanlig i många andra (idrotts)sammanhang suddas ut. 

 

4.1.5 Vägen in i ridsporten  

Jim började rida för att han följde med sin granne Sofia till stallet. Och gemensamt för alla 

intervjupersoner är att de har kommit i kontakt med ridsporten genom någon annan person, 

vanligtvis en familjemedlem, men ibland en kompis eller granne – de har inte själva tagit 

initiativ till att börja med ridsport. En del har vuxit upp på, eller i närheten av, en gård där det 

har funnits hästar, några har haft hästintresserade föräldrar eller syskon och andra har följt 

med tjejkompisar till stallet. En av killarna började rida i samband med att de skulle ha 

ridning på en idrottslektion i skolan. Eftersom han ville visa sig duktig på lektionen följde han 

med sin syster till det privatstall, där hon red, för att ”smygträna” några gånger. Detta ledde 

till att han fastnade för ridningen, eftersom han upptäckte att han hade talang och att det var 

roligt. Innan dess hade han aldrig tänkt tanken att hålla på med hästar, trots att systern var 

aktiv. Flera av intervjupersonerna poängterar att de tror att det krävs att man kommer i 

kontakt med ridsporten genom någon annan eftersom det inte förväntas av en som kille att 

man ska börja rida. Som någon uttrycker det var det inte ett alternativ med fotboll eller 

hockey när man var liten, det var fotboll eller hockey. Detta synliggör det som Birgitta 

Fagrell (2000) visar i sin avhandling, nämligen att redan sjuåriga barn (och deras föräldrar får 

man förmoda), har ”lärt sig” vilka idrotter som passar för pojkar respektive flickor. Och att 

ridning är en idrott som anses passa för flickor och inte för pojkar.  
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Jim började, liksom många killar gör, att spela fotboll som liten. Men det var inte alls hans 

grej. Han hade varken intresset eller bollkänslan. För honom kunde ridsporten erbjuda en 

annan slags motivation än fotbollen och hockeyn. Andra intervjupersoner beskriver att de var 

sportiga i största allmänhet under uppväxten och att de höll på med fotboll, hockey eller andra 

idrotter parallellt med ridningen. Anledningen till att de så småningom valde att satsa på 

ridsporten var att det var där det gick bäst. 

 

4.2 Vad ska killarna göra när det är rykttävling? 

Broöppning! Det är inte sant! Robin känner hur pulsen stiger ytterligare. Han har precis 

insett att han har tagit fel på tiden, tävlingen startade tydligen klockan tio, en timme tidigare 

än han trodde. Nu är klockan kvart över nio, och som tur är har de bara någon mil kvar. Men 

de ska ju lasta ur hästarna också. Robin tittar på sitt lag i bilen, de ville åka med honom 

allihop idag; Bianca, Lisa, Stina och Marcus. När han ser deras sammanbitna miner kan han 

inte låta bli att skratta. ”Slappna av guys, vi hinner”, säger han och låter betydligt säkrare 

än han känner sig.  

 

När de har lastat ur hästarna är klockan kvart i tio. Robin ser i ena ögonvrån hur Lisa och 

Stina plockar fram ryktborstarna. Han exploderar nästan. Inombords i alla fall. Hur fan kan 

man komma på tanken att ställa sig och borsta en häst när det är en kvart kvar till 

tävlingsstart. Det skulle en kille aldrig göra! ”Nej, nu får ni ge er tjejer, se till att få hästarna 

varma i stället”, säger han bara. Robin tänker på hur olika tjejer och killar är, och att man 

borde ta hänsyn till det inom ridsporten. Inte förvänta sig att killar ska vilja vara med på 

saker som rykttävlingar, pysselkvällar och luciatåg? För vilken kille tycker att det är kul? Ja, 

det finns ju de som har en annan läggning förstås, men i övrigt? Robin tyckte i alla fall aldrig 

att det var kul att vara i stallet när han var liten. Han var ute och lekte, eller sprang runt och 

busade med tjejerna, tills det var dags att rida. Men själva ridningen har han alltid älskat. 

Farten. Spänningen. Och samspelet med hästen.  

 

Robin är i alla fall glad att han har Marcus, det blir en helt annan dynamik i ett lag när man 

blandar både tjejer och killar. Mer balanserat. Killarna pushar tjejerna och tjejerna håller 

tillbaka killarna. Det bästa vore förstås att ha hälften killar och hälften tjejer i laget, men det 

är inte så lätt när det knappt finns några killar inom ridsporten. Och nu har han ju Bianca. 
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Hon är en fantastisk ryttare, ”by far” ridsportens Zlatan, och betydligt tuffare än de flesta 

killar. Hon verkar ha hittat den där perfekta balansen mellan det bra som killarna har och det 

bra som tjejerna har. Ja, Bianca är helt otrolig. På förra tävlingen skrämde hon nästan slag 

på honom. Hon ramlade av och blev trampad i ryggen, det såg faktiskt riktigt otäckt ut, men 

hon bara rullade runt, hämtade hästen och hoppade upp igen. Det är svårt att inte bli 

imponerad av en sådan tjej. Robin tror att det kan gå riktigt bra för henne idag. Tur att de 

hann fram i tid trots allt! 

 

4.2.1 Tjejer och killar är olika, eller? 

I Robins berättelse blir det tydligt att han förhåller sig till – och förstår sig själv utifrån – 

föreställningar om att tjejer och killar ”är” olika. Han betonar att killar inom ridsporten är 

tävlingsinriktade, drivna och vill ha ”fart och fläkt” medan tjejer är mer intresserade av 

sociala aktiviteter och pyssel med hästarna. En kille skulle, som Robin utrycker det, ”aldrig 

komma på tanken att ställa sig och borsta en häst när det är en kvart kvar till tävlingsstart”. 

Likaså menar han att det blir bättre dynamik i grupper med både tjejer och killar, eftersom 

tjejer och killar tillför olika saker, och därmed kompletterar varandra. Detta synsätt, som 

också kan beskrivas som ett särartstänkande, kan kopplas till de föreställningar om kön som 

präglar tävlingsidrotten i stort – föreställningar om tjejer som mer socialt och estetiskt 

inriktade i sitt idrottande och killar som mer instrumentellt och prestationsmässigt inriktade 

(Larsson, 2001). Dessa föreställningar kan visserligen ifrågasättas med utsagor från enskilda 

idrottare, men är ändå berättelser som idrottande tjejer och killar måste förhålla sig till. I 

intervjupersonernas utsagor blir det här särartstänkandet som tydligast när de pratar om 

”andra” killar (och tjejer). Den egna berättelsen kan vara betydligt mer gränsöverskridande.  

I Robins fall blir emellertid föreställningarna om att tjejer och killar ”är” olika inte bara 

synliga när han pratar om andra killar (och tjejer), utan också när han pratar om sig själv. Han 

verkar tidigt ha plockat upp och identifierat sig med dessa föreställningar. Han berättar 

exempelvis att han redan som liten tyckte att aktiviteterna i stallet var tråkiga och larviga och 

att han därför var ute och lekte, eller sprang runt och busade med tjejerna, tills det var dags att 

rida. För honom var det själva ridningen – farten, spänningen och samspelet med hästen – 

som var det roliga. Föreställningar om att killar är prestationsinriktade, vill ha ”fart och fläkt” 

och inte gillar att pyssla med hästarna materialiserar därmed i Robins tal om sig själv och 

andra killar. Annorlunda uttryckt kan man säga att han ”blir till” genom dessa språkliga 

handlingar. Materialiserandet är emellertid inget som sker över en natt – och det handlar inte 
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heller enbart om talade handlingar. Det sker snarare i en lång och ständigt pågående process 

där Robin återupprepade gånger (genom tal, rörelser, uttryck, gester och andra handlingar) 

verkar ha positionerat sig i enlighet med dominerande föreställningar om hur killar och tjejer 

”är”. Återupprepanden som så småningom har gjort att han har kommit att uppfatta vissa sätt 

att vara kille som sitt ”sanna” jag. Och det är också mot den bakgrunden som jag tänker att 

man får förstå den självklarhet med vilken han säger: ”för vilken kille vill vara med på saker 

som rykttävlingar, pysselkvällar och luciatåg?”   

 

Detta är nämligen ett påstående som inte verkar stämma. Vi behöver bara gå tillbaka till Jim 

för att se det. Han, och andra med honom, lyser upp när de beskriver relationen till sina 

sköthästar och har med glädje deltagit i ungdomssektionens olika aktiviteter. För Jim är det 

just hästarna och kompisarna som har varit den huvudsakliga motivationen till att hålla på 

med ridsport, inte att tävla och prestera. Han har varit del av stallgemenskapen och umgåtts 

mer med vännerna i stallet än med killarna i skolan. Robins berättelse, där tjejer och killar 

utmålas som enhetliga och motsatta grupper, verkar således inte stämma överrens med andra 

killars erfarenheter. Snarare verkar det finnas flera möjliga sätt att vara kille inom ridsporten. 

Detta är inte så motsägelsefullt som det kanske kan låta. Eftersom ett givet sammanhang 

präglas av flera (och ibland motstridiga) diskurser så kan olika personer ta upp och identifiera 

sig med olika diskurser – och de kan därför komma att förstå sig själva, och agera, på skilda 

sätt.  

 

Som jag beskrev ovan så verkar Robin i huvudsak förstå sig själv i förhållande till 

föreställningar som säger att tjejer och killar ”är” olika. Sådana föreställningar påverkar även 

Jim. Han har fått finna sig i att bli retad och trakasserad för att han håller på med en 

”tjejsport”, vilket bygger på särartstanken att vissa aktiviteter passar för tjejer och andra för 

killar (eftersom tjejer och killar ”är” olika). Jim är därför noga med att betona ridsportens 

maskulinitet genom att säga att ”det knappast är tjejigt att hantera 500 kg häst”. Men han 

verkar samtidigt ta upp och identifiera sig med föreställningar om att ”tjejer och killar är 

lika”. Genom att delta i den vardagliga ridsportverksamheten, där både sådant som (i vår 

kultur) definieras som kvinnligt, exempelvis omsorg, kommunikation och lyhördhet, och 

sådant som definieras som manligt, exempelvis handlingskraft, styrka och mod, värderas 

högt, får han en möjlighet att praktisera både sådant som klassas som feminint och sådant som 

klassas som maskulint. En möjlighet som Jim tar upp, och identifierar sig med, på ett annat 

sätt än Robin. För både Jim och Robin är det emellertid viktigt att markera att de är 



38 

 

”normala”, alltså heterosexuella, killar. Som Robin uttrycker det så kanske det finns ett fåtal 

killar som gillar rykttävlingar, pysselkvällar och luciatåg, men de har i sådana fall en ”annan 

läggning”. Återigen blir den kulturella kopplingen mellan femininitet och manlig 

homosexualitet tydlig. Och genom att Robin distanserar sig från aktiviteter som han uppfattar 

som tjejiga kan han samtidigt distansera sig från ”bögen”. 

 

4.2.2 De motsägelsefulla berättelserna 

Även om Robin i huvudsak verkar förhålla sig till, och förstå sig själv utifrån, föreställningar 

om att tjejer och killar ”är” olika finns det motsägelser i hans berättelse. Det blir tydligt när 

han, precis efter att ha konstaterat hur olika tjejer och killar är inom ridsporten, berättar om 

Bianca. Hon passar inte alls in i denna bild. Bianca är knappast en tjej som ”håller tillbaka 

killarna”, hon är snarare mer driven – och tuffare – än de flesta killar. Robin menar också att 

Bianca ”verkar ha hittat den perfekta balansen mellan det där bra som killarna har och det där 

bra som tjejerna har”. Med andra ord verkar det helt plötsligt inte som att skillnaderna mellan 

tjejer och killar är så naturgivna och självklara. En tjej kan tydligen inta såväl feminina som 

maskulina positioner – och även bli uppskattad för det. Som Robin säger är det ”svårt att inte 

bli imponerad av en sådan tjej”. Killar (om de är heterosexuella) verkar inte på samma sätt 

kunna praktisera både maskulinitet och femininitet. I alla fall verkar det inte vara något 

önskvärt i Robins berättelse. Detta kan ses som en effekt av att tjejer som närmar sig det 

maskulint kodade inte hotar någon manlig överordning. De tar i stället ett steg upp i en (icke 

naturgiven) genushierarki. Men även om Bianca utmanar Robins föreställningar om hur tjejer 

och killar ”är”, verkar han inte ifrågasätta dem i grunden. Snarare ser han Bianca som ett 

undantag som bekräftar regeln, vilket synliggör att vissa diskurser trots allt är mer 

dominerande än andra.  

 

Robins berättelse visar emellertid på något centralt. Intervjupersonerna har nämligen inte bara 

olika förhållningssätt sinsemellan, utan varje enskild berättelse kan också vara motsägelsefull. 

En och samma person kan vid ett tillfälle under intervjun ge uttryck för föreställningar om att 

tjejer och killar ”är” olika, bara för att några minuter senare föra ett resonemang där dessa 

föreställningar vänds helt upp och ner. Även detta kan ses som en effekt av att varje 

sammanhang präglas av flera diskurser och att en enskild individ, utifrån sin egen historia, 

kan ta upp och förhålla sig till dessa på olika sätt vid skilda tillfällen – både under en intervju 
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och i den idrottsliga vardagen. Snarare än att de ger uttryck för en enhetlig och stabil identitet, 

så ger intervjupersonernas utsagor alltså uttryck för multipla subjektiviteter.    

 

4.2.3 Jämställdhet – att ta hänsyn till olikheter? 

Robin ger uttryck för att man inom ridsporten borde ta hänsyn till att tjejer och killar ”är” 

olika, och inte förvänta sig att killar ska vilja vara med på rykttävlingar, pysselkvällar och 

luciatåg. Liknande argument, fast omvända, har präglat jämställdhetsarbetet inom 

idrottsrörelsen de senaste årtiondena (Larsson, 2003). En jämställd idrott har kommit att 

innebära en idrott anpassad till kvinnors och mäns olika villkor. Framförallt en idrott anpassad 

till kvinnors (speciella) villkor. Killars och mäns idrottande har i regel setts som något 

oproblematiskt och självklart. Detta har resulterat i ett flertal ”tjejsatsningar” – insatser där 

man specifikt har uppmärksammat och satsat på flickors och kvinnors idrottande. Problemet 

med sådana satsningar är emellertid att man, genom att lyfta fram tjejer som en enhetlig grupp 

med liknande behov och intressen, i samma andetag befäster stereotypa bilder av tjejer (och 

killar); hur de är, vad de kan och vad de vill göra (Svender, 2009). Man riskerar helt enkelt att 

missa att det finns stora variationer inom gruppen tjejer och inom gruppen killar, och att dessa 

skillnader många gånger är större än skillnaderna mellan grupperna. En annan effekt av 

”tjejsatsningarna” är att det endast är en viss typ av tjejer/kvinnor och kvinnlighet som 

framställs som det rätta och ”normala” sättet att vara. Jämställdhetssatsningar kan på detta 

sätt, trots goda ambitioner, bidra till att skapa, snarare än till att sudda ut, traditionella 

könsmönster inom idrotten (Larsson, 2001).  

 

Men om vi nu går tillbaka till Robin och hans önskan om att man inom ridsporten ska ta 

hänsyn att tjejer och killar ”är” olika. Vad skulle en sådan önskan kunna innebära? Kanske 

speciella ”killsatsningar” där killar, i stället för att vara med på rykttävlingar och 

pysselkvällar, får åka och titta på tävlingar eller testa mer fartfyllda grenar, exempelvis 

gymkhana? Det är förmodligen något som skulle uppskattas av killar som Robin. Med ett 

sådant fokus utgår man emellertid från att killar inom ridsporten är en enhetlig grupp med 

liknande intressen och behov – liksom att deras intressen och behov är annorlunda än tjejers. 

Som vi redan har sett verkar så inte vara fallet. Det finns killar som Jim, vars huvudsakliga 

motivation är hästarna och vännerna i stallet. Killar som inte är ett dugg intresserade av 

tävling och ”fart och fläkt”. Liksom det finns tjejer som är mer drivna och tävlingsinriktade än 

de flesta killar. Som Bianca. Frågan är hur dessa killar och tjejer uppfattar, och förstår sig 
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själva i förhållande till, sådana satsningar? Och riskerar inte specifika ”killsatsningar”, på 

samma sätt som ”tjejsatsningar”, att skapa och befästa könsmönster inom idrotten? 

 

4.3 SM-vinsten 

SM-guld! Han har just vunnit SM i fälttävlan. Erik kan knappt tro att det är sant när han 

sitter i sadeln och väntar på prisutdelningen. Han har nog inte varit så här glad i hela sitt liv. 

Och vilken terrängritt de gjorde sedan, han och Buster. Allt bara klaffade.  

Borta på läktaren ser han sin mamma. Hon ser otroligt stolt och glad ut. Erik tänker att han 

faktiskt har henne att tacka för det här. Det var hon som fick honom att fortsätta med 

ridningen efter den där första, katastrofala tävlingen när han var nio år. När syrrans ponny 

fattade att han inte hade någon koll och kastade av honom i ett dike. Den gången hade han 

svurit på att aldrig sätta sig på en häst igen, och till sin mamma sa han att han vägrade att 

hålla på med någon mesig tjejsport. Fast egentligen var han mest rädd. Det var obehagligt att 

känna att han inte hade någon kontroll. Hans mamma hade fått ”muta” honom med skjuts till 

alla andra aktiviteter för att han skulle gå med på att rida en gång i veckan. Men ändå. När 

rädslan och förödmjukelsen försvann efter ett tag, och han började känna att han hade 

kontroll och utvecklades, då blev det plötsligt roligt. Hans mamma måste ha sett det, för på 

hans trettonårsdag kom hon hem och sade att hon hade köpt en ponny. Erik hade väl inte 

direkt önskat sig en ponny, men hans hjärta smälte direkt när han fick se den helvita Buster. 

Han såg ut som en miniMilton, och fullkomligt älskade att hoppa. De har tävlat tillsammans i 

snart två år nu. Men det har aldrig gått så bra som idag.  

 

På vägen hem till gården känner Erik att han nästan längtar till skolan på måndag. För 

några år sedan var det mest en pina att gå dit, men allt har blivit mycket lättare sedan det på 

något sätt sipprade ut att han tävlar på rätt hög nivå. Det är som att de andra helt plötsligt 

har fattat att det inte är något ”larv” han håller på med. Nu verkar killarna i klassen nästan 

lite avundsjuka på honom. Speciellt på att han får träffa så många snygga tjejer.  

 

Vid middagen berättar hans mamma att hon har blivit uppringd av en man som varit och 

tittat på SM under dagen. Han behöver hjälp med att rida en av sina hästar fram till 

försäljning, och undrar om Erik är intresserad? Hans mamma frågar vad han tycker, men 

Erik ser på hennes leende att hon redan vet svaret. Det är klart att han vill. Vem skulle tacka 

nej till en sådan chans? 
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4.3.1 Rädsla 

Erik beskriver hur han blev ordentligt rädd när han blev avkastad i ett dike under sin första 

tävling. Även om han sade till andra att han ”vägrade hålla på med någon mesig tjejsport” så 

handlade det egentligen om rädsla. På samma sätt beskriver flera av tjejerna i Lena Forsbergs 

studie hur de under någon period, framförallt i början av sin ridsportkarriär, har tvingats 

övervinna sin rädsla för hästarna (Forsberg, 2008, s. 56-57). Detta är ett centralt tema även i 

killarnas berättelser. En av intervjupersonerna beskriver hur han från början var så rädd för 

hästarna att han satt kvar i bilen när de andra i familjen var i stallet, en annan gjorde ett långt 

uppehåll med ridningen efter att ha blivit inklämd i en box, och en tredje säger att han aldrig 

hade börjat med ridning om inte hans föräldrar hade drivit en ridskola. Han hade varit alldeles 

för rädd. Både ”ridtjejer” och ”ridkillar” vittnar således om en ridsportkultur där svaghet och 

rädsla inte verkar vara något särskilt gångbart. Det som premieras är att övervinna sin rädsla – 

och att visa sig modig och stark. Frågan är då vad detta får för konsekvenser för tjejer och 

killar som inte lyckas övervinna sin rädsla på egen hand. Och om det får andra konsekvenser 

för killar än för tjejer på grund av snäva normer kring hur killar ska vara? Kanske kan man 

också fråga sig om inte uttalanden om att ridsporten är mesig eller tråkig ibland kan stå för 

något annat, exempelvis rädsla? 

 

4.3.2 Normalitetsalibin 

Erik har, precis som Jim, negativa erfarenheter av att vara ridkille i skolan. För några år sedan 

var det rentav ”en pina att gå dit”. Men detta förändrades när kompisarna fick reda på att han 

tävlade framgångsrikt – då var det helt plötsligt inte ”larvigt” med ridsport längre – snarare 

häftigt. Att tävla på hög nivå verkar således kunna fungera som ett ”normalitetsalibi” för 

killar inom ridsporten. Ett normalitetsalibis funktion är att säkerställa den (hetero) normalitet 

som hotas av att en person utövar en könsöverskridande idrott (Larsson, 2003). För killar 

inom ridsporten kan en tävlingssatsning vara ett sådant sätt att visa omgivningen (och kanske 

även sig själv) att man trots allt är en ”normal” kille. Och det är ett starkt incitament. För vem 

vill inte uppfattas som normal och begriplig i andras ögon? Här synliggörs att det finns en 

koppling mellan normer – eller diskurser – och makt. Då handlar det inte om sådan makt som 

kommer utifrån – som någon annan utövar över oss. Den diskursiva makten får oss snarare att 

utöva makt över oss själva. Den får oss att känna att vi vill vara och agera på vissa sätt och 
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inte på andra – för att vi belönas socialt när vi gör det. En social belöning som Erik fick erfara 

när han började tävla framgångsrikt. Den diskursiva makten är på så sätt både repressiv och 

produktiv (Foucault, 1977). Annorlunda uttryckt kan man säga att den är själva 

förutsättningen för vårt subjektskapande, det vill säga den dubbla process där vi lär oss att 

vara och göra oss till subjekt – och därmed också till kvinnliga eller manliga subjekt. Viljan 

blir således en produkt av maktrelationerna – och att vilja framstå som normal är en möjlig 

(och vanlig) positionering. Att vilja gå emot strömmen är inte lika vanligt, eftersom det sällan 

leder till samma sociala belöningar.   

 

Ett annat sätt att visa att man är en ”normal” kille är, som jag har varit inne på tidigare, att 

betona sin egen eller ridsportens maskulinitet – och då i förlängningen sin heterosexualitet. 

Såväl Jim som Robin använder sig av sådana strategier för att positionera sig som ”icke 

bögar”. Erik ger uttryck för en liknande strategi när han betonar att en bra sak med att vara 

kille inom ridsporten är ”alla snygga tjejer”. Här vänds det faktum att ridsporten domineras av 

tjejer i stället till något som ger heterosexuella pluspoäng, inte minst i relation till killarna i 

skolan. Att betona att ”det bästa med ridsporten är alla tjejer” kan således också ses som en 

form av normalitetsalibi. 

 

4.3.3 Synlighet ger möjlighet 

I stort sett alla intervjupersoner talar om att killar syns mer än tjejer inom ridsporten, vilket 

gör att man kanske får andra utvecklingsmöjligheter. Flera killar och män har precis som Erik 

redan som unga blivit tillfrågade om de vill träna andras hästar eller rida hästar fram till 

försäljning, vilket i förlängningen har blivit ett sätt för dem att försörja sig på sitt idrottande. 

Som någon uttrycker det så ”finns det massor av grymma tjejer” inom ridsporten, men 

eftersom killar syns på ett annat sätt när de är ute och tävlar går det inte att komma ifrån att de 

har lättare att få sponsorer och att få olika specialuppdrag. Kanske kan man därför fråga sig 

om Erik hade fått samma förfrågan om han var tjej? 

 

4.4 Vem säger att det är en tjejsport? 

Peter startar bilen och låter motorn bli varm innan han kör iväg. Det är säkert tio 

minusgrader ute. Han slår på radion och hamnar mitt i en nyhetssändning. Tankarna flyger 

iväg och han börjar fundera på vad han ska hinna med innan ridlektionerna i eftermiddag. 
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Han måste gå igenom beställningar av nytt material, ringa hovslagaren och planera inför 

helgens ponnytävlingar. Och så rida själv förstås, helst både Tengil och Laika. Plötsligt blir 

Peter uppmärksam på vad som sägs i radion. Man diskuterar att kommunerna satsar 

betydligt mindre pengar på tjejers än på killars idrottande. Självklart tas ridsporten upp som 

exempel. En representant för ridsportförbundet blir intervjuad i inslaget och påpekar hur 

mycket mer ekonomiskt stöd ishockeyn får jämfört med ridsporten. Hon menar att detta är ett 

jämställdhetsproblem. Peter suckar för sig själv. Som om det skulle finnas ett osynligt 

likhetstecken mellan ridsport och tjejer, och ishockey och killar. Han kan faktiskt bli lite 

irriterad över att man hela tiden basunerar ut ridsporten som en ”tjejsport”. Visst finns det 

betydligt fler tjejer än killar på ridskolan. Och det är inget han tycker är dåligt. Tvärtom. Det 

är väl jättebra att ridsporten lockar så många tjejer. Men det finns ju faktiskt killar som rider. 

Liksom det finns tjejer som spelar ishockey. Han kan förstå att det har varit ett effektivt sätt 

att få pengar till verksamheten att hela tiden betona att det är en ”tjejsport”. För vilka 

politiker vill inte satsa på tjejers idrottande? Men hur känns det egentligen för killar som 

rider, eller funderar på att börja för den delen, att hela tiden få höra att det är en sport för 

tjejer? Borde man inte byta strategi, och i stället marknadsföra ridsporten som en sport för 

alla. Då skulle säkert fler killar våga testa, utan att man behövde ordna ”specialaktiviteter” 

och ”killgrupper”. För nu har man tydligen fått upp ögonen för att det är så få killar inom 

ridsporten. Snacka om att fastna i vinkelvolten. Först ser man till att marknadsföra ridsporten 

som en tjejsport och sedan undrar man var killarna är?  

 

Peter parkerar utanför ridskolan och hinner inte mer än öppna bildörren innan Sanna 

kommer springande. Hon verkar uppskärrad. ”Peter, vad bra att du kommer, det är Laika, 

hon har kolik igen”. Peter ser framför sig hur dagens planering raseras. Här kommer det bli 

vare sig ridning, beställningar eller planerande. Och han och Laika som skulle tävla på 

söndag. Jäklar! Nu när han precis bestämt sig för att börja prioritera sitt eget ridande och 

tävlande igen.  

 

En stund senare är han ute och promenerar med Laika i hagen. Sanna har lovat att ta över 

när han ska ha sina ridlektioner. Peter gillar att vara ridlärare, men det var knappast det han 

hade som mål när han sökte sig till hippologen för tio år sedan. Det var mest ett sätt att 

kunna fortsätta med satsningen på ridningen och hästarna, det hade aldrig fungerat 

ekonomiskt annars. Till skillnad från en del andra är han ju inte född med silversked i 

munnen. Och visst har ridläraryrket gett honom vissa fördelar. Det har helt klart underlättat, 
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både ekonomiskt och praktiskt, att han har kunnat ha sina hästar på ridskolan. Men tiden till 

den egna satsningen har krympt mer och mer sedan han slutade på hippologen. Och hur 

mycket han än gillar sitt jobb kan han inte låta bli att fundera över hur många allsvenska 

fotbollsspelare som behöver hålla i barn- och ungdomsträningar varje kväll för att kunna 

finansiera sitt elitsatsande. Inom ridsporten verkar det vara mer regel än undantag. Inte för 

att han har någon tanke om hur det skulle kunna förändras. Hästar kostar ju helt klart mer än 

fotbollar. Men det är ändå frustrerande. 

 

4.4.1 Att skapa en ”tjejsport” 

Peters berättelse synliggör hur språket, och hur vi framställer saker, har stor betydelse för hur 

de kommer att uppfattas. Snarare än att vara en direkt representation verkligheten, är språket 

en aktivitet eller handling som konstruerar verkligheten. Man kan lite förenklat säga att 

språket, och hur vi pratar om saker och ting, bidrar till att skapa våra bilder av världen och oss 

själva. Och genom att ridsporten i olika sammanhang (i vår kultur) framställs och 

marknadsförs som en sport för tjejer så skapas och befästs bilden av att det är en ”tjejsport”. 

Detta leder i sin tur till att fler tjejer än killar söker sig till ridsporten, vilket ytterligare bidrar 

till att göra ridsporten till en sport för tjejer. Att kopplingen mellan ridsport och tjejer inte är 

naturgiven blir dock tydlig om vi går tillbaka 100 år i tiden. Vid den tidpunkten framställdes 

ridning och hästar i stället som en killsysselsättning (Hedenborg, 2007).  

 

I Peters berättelse verkar såväl ridsportförbundet som politiker ha ett ansvar för att ridsporten 

har gjorts – och görs – till en tjejsport. Han menar att man inom ridsportförbundet har valt att 

lyfta den stora tjejdominansen inom ridsporten som en strategi för att få mer pengar till 

verksamheten. I stället för att prata om att ridsporten är en av de största barn- och 

ungdomsidrotterna i Sverige så har man betonat att det är en av de största tjejidrotterna i 

landet. Politikerna har å sin sida valt att lyfta satsningar på tjejers idrottande som ett led i sitt 

jämställdhetsarbete. Peter beskriver hur tjejers idrottande då har kommit att likställas med 

idrotter som domineras av tjejer, framförallt ridsporten. Detta trots att det finns många tjejer 

som sysslar med andra idrotter, och trots att det finns killar som är aktiva inom ridsporten. 

Dessa tjejer och killar osynliggörs emellertid när tjejers idrottande blir synonymt med vissa 

idrotter och killars med andra. I förlängningen bidrar det här till att befästa synen på att vissa 

idrotter lämpar sig bättre för tjejer och andra bättre för killar – föreställningar som media och 

detaljhandel inte är sena att späda på. Många intervjupersoner påpekar nämligen att det inte 
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bara är ridsportförbundet och politiker som framställer ridsporten som en tjejsport. Det mesta 

som har med hästar att göra verkar rikta sig till tjejer, exempelvis tidningar, kläder, prylar 

mm. Och som Peter frågar sig: ”hur kul är det egentligen för killar som rider, eller funderar på 

att börja för den delen, att hela tiden få höra att det är en sport för tjejer?” Att 

ridsportförbundet har valt att lyfta den stora tjejdominansen som en strategi för att få mer 

pengar till verksamheten kan, i mina ögon, förstås som ett uttryck för att jämställdhet (i vårt 

samhälle) har kommit att ses som en kvinnofråga. Enligt organisationsforskarna Anna Wahl, 

Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag (2000) har den svenska 

jämställdhetspolitiken redan från början handlat om att förändra för kvinnor. Jämställdhet har 

alltså blivit en fråga både om kvinnor och för kvinnor. Det är kvinnor som ska ”fixas till”, ta 

plats och träda in på traditionellt manligt kodade arenor, snarare än tvärtom – en syn på 

jämställdhet som har varit framträdande även inom idrottsrörelsen (Larsson & Johansson, 

2012). Mot denna bakgrund är det inte konstigt att såväl ridsportförbundet som politiker har 

betonat – och betonar – att ridsporten är en viktig tjejsport och att satsningar på ridsporten 

(därmed) är en viktig jämställdhetsfråga. Detta ligger nämligen helt i linje med den svenska 

jämställdhetspolitiken. Att prata om jämställdhet som en mansfråga, där männen ska ”fixas 

till” och få tillträde till traditionellt kvinnligt kodade arenor, har inte varit lika vanligt. Enligt 

Ambjörnsson (2011, s. 35) bidrar jämställdhetspolitiken på detta sätt, trots goda intentioner, 

till att skriva under på en kulturellt nedärvd nedvärdering av det kvinnligt kodade. Det 

kvinnligt kodade är inget som ses som riktigt önskvärt vare sig för kvinnor eller för män. I 

alla fall inte i för stora doser. Och kanske är det mot denna bakgrund som man får förstå att 

det för många verkar vara viktigare att betona att ridsporten fostrar tjejer (och killar) till att bli 

handlingskraftiga och självständiga ledare – egenskaper som i vanliga fall inte brukar kopplas 

till en socialt konstruerad kvinnlighet – än att betona att ridsporten fostrar tjejer (och killar) 

till att bli omhändertagande, empatiska och vårdande individer. Även om ridsporten verkar ha 

en potential att fostra till både och.  

 

Peter har inga problem med att ridsporten domineras av tjejer och tycker inte att rekrytering 

av killar bör vara ett självändamål. För honom är det centrala att ridsporten är öppen för alla. 

Och ska man uppnå det tror han att det är viktigare att se över hur ridsporten framställs än att 

dra igång olika specialaktiviteter och killsatsningar. Denna uppfattning är det flera 

intervjupersoner som ger uttryck för. Som någon säger är det kanske lite kontraproduktivt att 

å ena sidan marknadsföra ridsporten som en tjejsport och å andra sidan dra igång specifika 

killsatsningar. Kanske är det då bättre att synliggöra ridsportens innehåll – och vara stolt över 
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detta – än att börja förändra verksamheten för att den ska passa några få? Andra tycker, 

liksom Robin, att det är viktigt med fler killar inom ridsporten, eftersom killar tillför andra 

saker, och för att det blir en bättre dynamik i grupper med både tjejer och killar. Men som vi 

såg tidigare så bygger ett sådant tänkande på föreställningar om att tjejer och killar är 

enhetliga och motsatta grupper, vilket inte alltid verkar stämma. Många killar och män verkar 

inte heller ha reflekterat så mycket över huruvida det är viktigt med fler killar inom ridsporten 

eller inte innan de får frågan. För egen del har de trivts bra som det är. 

 

4.4.2 Pengar, talang och vilja 

Frågan om pengar är, liksom för Peter, central i killarnas berättelser. De menar att 

pengafrågan är något som skiljer ridsporten från de flesta andra idrotter, där ekonomiska 

resurser inte är lika avgörande. För att bli en framgångsrik ryttare ska man helst ha talang, 

vilja och pengar. Nu menar de flesta att viljan är allra viktigast eftersom ridsporten kräver så 

stora uppoffringar tidsmässigt, men det underlättar helt klart att ha det gott ställt ekonomiskt. 

Har man råd att köpa bra hästar, hyra stallplats, åka iväg på tävlingar och träna för duktiga 

tränare har man ett stort försprång. På det sättet blir deltagandet i ridsporten en klassfråga, 

speciellt i storstäderna, där det är dyrare att både lektionsrida och att hyra stallplats än på 

mindre orter. Är man, som Peter säger, inte ”född med silversked i mun” måste man hitta 

andra vägar för att kunna satsa på hästarna och tävlandet. Inom ridsporten är det nämligen få 

förunnat, till och med i den yttersta eliten, att kunna försörja sig på sin idrott. Något som 

förklaras med att det är en dyr sport som får lite medialt utrymme – och som därför kanske 

inte lockar sponsorer och publik på samma sätt som andra idrotter. Men först och främst 

handlar det om att ta sig till elitnivå. En möjlig väg dit, om man inte har de ekonomiska 

resurserna, är att utbilda sig till hippolog. Då får man en möjlighet att utvecklas som ryttare 

under utbildningsåren, och börjar man sedan arbeta som ridlärare och tränare har man 

möjligheten att ha sina hästar på den ridskola där man arbetar. Vilket, som Peter är inne på, 

underlättar ekonomisk, praktiskt och tidsmässigt. Problemet är dock att det är svårt att få tid 

till sin egen träning, när man samtidigt måste sköta ett arbete som ridlärare och tränare. 

Ytterligare en strategi är att bygga upp en verksamhet där man rider andras hästar fram till 

försäljning eller att börja jobba som beridare i stora och framgångrika stall (företrädesvis 

utomlands), vilket dock beskrivs som ett hårt, slitigt och ofta olönsamt arbete.  
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Intervjupersonerna menar att många talangfulla ryttare faller bort för att de inte har de 

ekonomiska resurser som krävs för att göra en helhjärtad elitsatsning, och de efterlyser därför 

bättre möjligheter att kunna leva sitt på ridsportande. Samtidigt, vilket är lite motsägelsefullt, 

ger nästan alla killar uttryck för att det faktiskt går att lyckas inom ridsporten oavsett vem 

man är. Bara man har viljan och envisheten. Denna tilltro till att vem som helst kan bli en 

framgångsrik tävlingsryttare – bara man vill tillräckligt mycket – framträder inte på samma 

sätt bland tjejerna i Forsbergs studie (2008). En möjlig förklaring till detta är att killar för det 

första syns på ett annat sätt än tjejer inom ridsporten och för det andra förväntas bli 

framgångsrika i större utsträckning – och därmed kanske har lättare att få såväl sponsorer som 

möjligheter att träna och rida in andras hästar. 

 

4.4.3 Fostran och ansvar 

I Peters berättelse framträder också att ridsporten är fostrande i bemärkelsen att man som 

aktiv får lära sig att ta ansvar, planera och tänka på andras behov. Som flera killar och män tar 

upp kan man inte bara strunta i att gå upp på morgonen om man har en häst som behöver mat. 

Likaså förväntas man ta ansvar och hjälpa till med skötsel och annat på ridskolan. Efter en 

ridlektion går det inte bara att slänga in hästen i garderoben, som man kanske gör med en 

fotboll, utan man måste ta hand om den. Och får en häst kolik, som i Peters berättelse, så 

kanske man måste promenera med den i tre timmar – även om man egentligen hade planerat 

något annat. Marie Nordberg skriver, och hänvisar då till pedagogen Paul Sargent, att det är 

ovanligt att killar på detta sätt förknippas med omsorgssysslor under uppväxten. Medan 

flickor uppmanas att ta hand om andra, och därmed får träna sin inlevelseförmåga, 

sammanförs pojkar mer sällan med omsorgsaktiviteter. Detta leder i förlängningen till att de 

inte tränar upp samma förmågor på området som flickor (Nordberg, 2005b, s. 125). Men 

eftersom ridsporten kräver att man som aktiv tar hand om, ansvarar för och kommunicerar 

med hästarna får man möjlighet att praktisera sådana förmågor även som kille. 

Intervjupersonerna visar på detta sätt att omsorgsaktiviteter lika väl kan knytas till positionen 

kille som till positionen tjej. Samtliga killar upplever att de fostrande inslagen i ridsporten har 

varit något positivt. De menar att de, som en följd av detta, har blivit mer mogna och vidsynta 

än andra killar, vilket de har haft nytta av även i andra sammanhang. Dock kan det stora 

ansvaret och den tid som krävs, speciellt om man ska ha egen häst, ha en baksida. Det är, som 

jag var inne på tidigare, inte alla som har möjlighet, eller vill, göra de uppoffringar som krävs 

tidsmässigt och ansvarsmässigt om man ska satsa på ridsporten. 
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4.5 Det är inget man pratar om 

Måns bestämmer sig för att gå och köpa kaffe. Det är skönt att bara vara åskådare för en 

gångs skull. Han går förbi några ungdomar som står och pratar om hur häftigt det är att se 

tävlingarna ”live”. Han antar att de kommer från någon ridskola. Fem tjejer och en kille. 

Där är det inte mycket som har förändrats tänker han, som kille är man fortfarande i klar 

minoritet. Nu har Måns aldrig upplevt att det har varit något problem att vara kille inom 

ridsporten. Snarare tvärtom. I början av sin karriär fick han alltid höra av ridlärare och 

tränare att det var SÅ roligt med en kille, och förmodligen fick han mycket mer 

uppmärksamhet än han hade fått om han var tjej. Sedan rullade det bara på, ju duktigare han 

blev desto mer uppmärksamhet fick han, och desto roligare blev det. Möjligtvis blev han lite 

”åtklämd” av tjejerna i stallet någon gång ibland. De gillade att pika honom för att han var 

dålig på att rykta och inte kunde knoppa manar. Inte konstigt att det där med hästskötsel inte 

blev så kul då. Och undra på om inte de första tävlingsframgångarna kändes extra härliga 

just för att han fick bevisa att han var bra på något.  

 

Måns är uppenbarligen inte ensam om att vara sugen på kaffe just nu. Medan han står i kön 

och väntar passar han på att betrakta alla hästmänniskor som lockats till Göteborg den här 

helgen. Han känner igen många av dem. Det är en rätt liten värld, ridsportvärlden. Han får 

ögonkontakt med en kille som heter Petter och höjer handen till en hälsning. Petter nickar 

tillbaka, men vänder snabbt bort blicken och fortsätter mot en av ingångarna. Han verkar 

måttligt intresserad av att komma fram och prata. Men så är det alltid i sådana här 

sammanhang. Det är som om Petter, och en del andra också, är rädda att Måns ska ”outa” 

dem, kanske berätta att de ibland ser varandra på dansgolven på olika gayklubbar. Det skulle 

Måns såklart aldrig få för sig. Folk får göra som de vill. Men däremot kan han tycka att det 

är sorgligt att det är så få som vågar vara helt öppna inom ridsporten. Alla vet ju att det finns 

många som inte är 100 procent hetero, men det är liksom inget man pratar om. Visserligen 

har han aldrig hört några homofobiska kommentarer, och om det nu kommer fram att någon 

är bög, så är det ingen som verkar bry sig. Men den här tystnaden är lika jobbig den. 

Förmodligen är det många som tycker att han är provocerande med sin öppenhet, fast det är 

å andra sidan svårt att veta eftersom ingen säger något. Det är mer en känsla han har. Och i 

ärlighetens namn var det först efter att han lagt sin elitsatsning på hyllan som han kände att 

han kunde vara helt öppen i ridsportsammanhang. Nu har han inget att förlora längre. Ingen 



49 

 

han behöver hålla sig väl med. Måns undrar hur det kan komma sig att det är svårt att vara 

öppen inom en sport, som utifrån uppfattas just som en ”bögsport”. Själv blev han kallad bög 

redan som åttaåring, fastän han inte blev det förrän i tonåren. Men det är säkert där skon 

klämmer. Eftersom folk tror att man är bög om man är kille och rider, blir det extra viktigt att 

visa att man inte är det. För något önskvärt kan det väl ändå inte vara, eller? 

 

4.5.1 Tjejer och killar blir olika  

Måns ger uttryck för ett annat synsätt än både Robin och Jim. I hans berättelse framträder 

föreställningar om att tjejer och killar ”blir” olika inom ridsporten, snarare än att de, som i 

Robins berättelse ”är” olika eller, som i Jims berättelse, är relativt lika. Måns har visserligen 

inte tyckt att hästskötsel och pyssel i stallet har varit vidare roligt. För honom är det, liksom 

för Robin, tävlandet som har varit den huvudsakliga motivationen. Men till skillnad från 

Robin förklarar han inte detta med inre, och naturgivna, skillnader mellan tjejer och killar. 

Han är snarare inne på att det handlar om förväntningar – och om bemötandet – från 

omgivningen. Det var inte så att han från början vägrade att rykta hästarna eller aktivt valde 

att ställa sig utanför stallgemenskapen, vilket man får känslan av att Robin gjorde. Men 

eftersom han inte förväntades tycka om (eller vara bra på) hästskötsel, snarare tvärtom, blev 

det inte heller något lustfullt och roligt. Om han i stället hade förväntats vara duktig på att 

rykta och knoppa manar, och blivit uppmuntrad till det, hade han förmodligen upplevt det på 

ett annat sätt. Kanske hade han då, precis som Jim, känt sig inkluderad i stallgemenskapen 

och med glädje deltagit i såväl rykttävlingar som pysselkvällar? Nu blev det i stället extra 

härligt att vinna den där första tävlingen, eftersom han fick bevisa att han var bra på något.  

Förutom att Måns har blivit ”åtklämd” av tjejerna i stallet någon gång ibland, upplever han att 

han har fått ett väldigt positivt bemötande inom ridsporten. Ridlärare och tränare har 

uppskattat att det äntligen kom dit en kille och han har kanske fått mer uppmärksamhet och 

andra möjligheter än han hade fått om han var tjej. Och detta är något som går igen i nästan 

alla intervjupersoners berättelser. Lika negativt som de har blivit bemötta i skolan, lika 

positivt har de blivit bemötta av ridlärare, tränare och (i de flesta fall även av) tjejerna i stallet. 

Majoriteten av killarna har upplevt synligheten och uppmärksamheten som något positivt – 

det har varit härligt att få vara lite ”speciell”. Men en av intervjupersonerna tyckte bara att det 

var jobbigt att hans ridlärare ägnade så mycket tid åt honom. Han kunde förstå att tjejerna i 

hans grupp blev lite småsura, och till slut blev han tvungen att säga till sin ridlärare att han 

inte ville bli särbehandlad bara för att han var kille.  
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Måns beskriver hur den positiva uppmärksamheten tillsammans med andras och egna 

förväntningar fick honom att börja tävla. Att tävla var nämligen, till skillnad från hästskötsel, 

något om han förväntades vara bra på. Och sedan rullade det som sagt bara på: ”ju duktigare 

han blev desto mer uppmärksamhet fick han och desto roligare blev det”. Med andra ord både 

gjordes och gjorde han sig till en framgångsrik tävlingsryttare. Liksom han både gjordes och 

gjorde sig till en kille som inte gillade att rykta och knoppa manar. Måns berättelse är på detta 

sätt en berättelse om hur han har vävts in i, och kommit att förstå sig själv utifrån de 

föreställningar om kön som dominerar i samhället, inom idrotten och i den specifika 

ridsportkontext han har befunnit sig. Han har, genom att ägna sig åt en idrott som klassas som 

en tjejsport, brutit mot samhällets och idrottens dominerande könsdiskurser. Samtidigt har han 

vävt sig i enlighet med dessa diskurser genom att bli en framgångsrik tävlingsryttare. Men 

liksom de andra killarnas berättelser visar finns det flera sätt att göras och göra sig till kille 

inom ridsporten. Detta könsgörande, eller subjektsskapande, är nämligen en komplex – och 

ständigt pågående – process som kan ta sig delvis olika uttryck beroende på såväl kontextuella 

som individuella faktorer. 

 

4.5.2 Bögen som myt och realitet 

Måns, som lever öppet som bög, upplever också att det är få killar som vågar (eller vill) leva 

helt öppet som bögar inom ridsporten. Detta trots att alla vet att det är många killar som inte 

är 100 procent hetero – och trots att ridsporten utifrån ses just som en ”bögsport”. Själv blev 

han som sagt kallad bög redan som åttaåring, även om han inte blev det förrän i tonåren. Fast 

helt öppen vågade han inte vara förrän han hade avslutat sin tävlingskarriär, och inte behövde 

hålla sig väl med någon annan. Å andra sidan är det ingen som verkar bry sig när någon väl 

”kommer ut”, och bögskämt eller homofobiska kommentarer har han inte upplevt. Det är 

tystnaden han tycker är problematisk. När ingen säger något – inte ens de som själva lever 

homo- eller bisexuellt – är det svårt att veta vad folk egentligen tycker.  

 

Den här dubbelheten, att det å ena sidan inte verkar vara någon stor grej att vara bög inom 

ridsporten, och å andra sidan verkar vara få som är helt öppna, är kanske inte så konstig. I alla 

fall inte om man lyssnar på de andra killarnas berättelser. Initialt verkade det nämligen vara 

väldigt oproblematiskt att det finns många homosexuella män inom ridsporten. Ridsporten 

beskrivs som en öppen idrott där det är lättare att leva öppet som homosexuell (kille) än i 
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samhället i övrigt. Och definitivt lättare än inom andra idrotter. Inom ridsporten är det ingen 

som bryr sig om någon är bög, eftersom det, som flera av killarna säger, är ”så vanligt”. En 

tolerans som de menar hänger samman med att ridsporten domineras av tjejer, och att samma 

machojargong därför inte uppstår. Detta ligger helt i linje med Dashpers studie (2012). Enligt 

henne är ridsporten en ovanligt tolerant miljö för homosexuella män; det finns många män 

som lever öppet som bögar och heterosexuella män i alla åldrar uppvisar extremt låga nivåer 

av homofobi. De upplever snarare, liksom intervjupersonerna i denna studie, öppenheten och 

toleransen som något positivt. Men när man lyssnar på intervjupersonerna verkar det, till 

skillnad från i Dashpers (2012) studie, ändå inte vara helt oproblematiskt att det finns många 

homosexuella män inom ridsporten. Många av killarna är, som vi har sett, noga med att 

betona sin egen heterosexualitet (gärna flera gånger om) och med att positionera sig själva 

som ”normala” killar, alltså inte bögar. En av intervjupersonerna berättar till och med om 

internaliserad homofobi som en följd av att han ständigt har känt att andra har ifrågasatt hans 

(hetero)sexualitet. Och här markerar killarna – i samma andetag som de distanserar sig från 

myten om ridbögen – att homosexualiteten är något avvikande och mindre önskvärt. För som 

Måns frågar sig, varför skulle det vara så viktigt att betona att man inte är bög om det vore 

något önskvärt? Intervjupersonernas förhållningssätt påminner mycket om den dubbelhet som 

fotbollstjejerna i Jesper Andreassons studie ger uttryck för när de värjer sig mot myten om 

fotbollsflatan samtidigt som de är positiva till den lesbiska närvaro som utgör en realitet i 

laget (2005, s 70). En dubbelhet som självklart påverkar dem som inte lever heterosexuellt – 

oavsett om det är lesbiska tjejer inom fotbollen eller bögar inom ridsporten. Om man känner 

att andra försöker tvätta bort flatstämpeln eller bögstämpeln genom att betona sin egen och 

andras heterosexualitet, kanske man, liksom Måns berättar att han tidigare har gjort, drar sig 

för att vara helt öppen? Här handlar det om betydligt mer subtila mekanismer än om 

homofobi. Snarare kan man se det som ett uttryck för en heteronormativ diskurs där 

heterosexualiteten trots allt ses som naturlig och önskvärd.  

 

Eftersom idrotten generellt sett har kommit att kopplas ihop med maskulinitet har man inom 

idrottsforskningen intresserat sig mer för vad som händer när kvinnor ägnar sig åt maskulint 

kodade idrotter än tvärtom. Här finns emellertid flera paralleller – fast omvänt – till det som 

Måns och andra intervjupersoner ger uttryck för i sina berättelser. Den starka associationen 

mellan idrott och maskulinitet – och i förlängningen mellan maskulinitet och lesbiskhet – har 

gjort att kvinnor inte enbart har blivit hyllade för sina idrottsprestationer. De har även fått 

vänja sig vid att få såväl sin femininitet som sin (hetero)sexualitet ifrågasatt (om de inte ägnar 
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sig åt kvinnligt kodade idrotter) (Andreasson, 2005, s. 38 f). Pat Griffin beskriver hur myten 

om den manhaftiga sportflatan har kommit att utgöra en gräns för vad som är accepterat 

kvinnligt beteende, som kontrollerar alla kvinnliga idrottare, både de som lever heterosexuellt 

och de som lever homosexuellt (1998, s. 48f). Enligt denna logik är det okej, eller kanske till 

och med uppskattat, med kvinnor som idrottar så länge de ser ut och uppträder som kvinnor 

och/eller uppvisar ett heterosexuellt begär. De lyckas då med att hålla sig inom gränsen för 

den heterosexuella matrisens regel kvinna = feminin. För att vågskålen inte ska tippa över åt 

det maskulina hållet blir det emellertid extra viktigt att betona femininitet och heterosexualitet 

– något som samtidigt kan leda till ett negativt klimat för dem som ”gör” kön och sexualitet 

på ”fel” sätt. Den här ”gränsvakten” har också lett till att företrädare för damidrotten har tagit 

till strategier för att värja sig mot den lesbiska stämpeln. Vanliga förhållningssätt har varit 

tystnad, förnekande samt uppvisande av en heterosexig image. Liknande strategier framträder, 

som vi har sett, även i intervjupersonernas berättelser om ridsporten. Fast då i förhållande till 

myten om ridbögen. Problemet med dessa strategier är att de befäster bilden av 

homosexualiteten som något avvikande – det är något man behöver ”försvara” sig mot – 

medan heterosexualiteten framstår som naturlig, önskvärd och oproblematisk. Måns beskriver 

exempelvis hur jobbig tystnaden inom ridsporten är, eftersom den gör honom osäker på vad 

folk egentligen tycker. Hans slutsats är dock att de förmodligen tycker att han är 

provocerande.  

 

Trots försök att tvätta bort ”bögstämpeln” verkar det finnas många killar inom ridsporten som 

inte lever heterosexuellt. Det är något som alla vet och som ingen reagerar över (det är bara 

inget man pratar om). En möjlig tolkning av denna dubbelhet är att ifrågasättandet av manliga 

ryttares (hetero)sexualitet och myten om ridbögen samtidigt har gjort att det har blivit en 

möjlig position att inta. Manliga idrottares heterosexualitet tas annars lätt för given. En effekt 

av att uppträda i enlighet med samhällets förväntningar på killar, exempelvis genom att spela 

fotboll eller hockey, är nämligen att man automatiskt passerar som heterosexuell – även om 

man inte är det (Eng, 2003, s. 224). Den heterosexuella matrisen synliggörs alltså först när 

någon ”misslyckas” med att agera i enlighet med dominerande föreställningar om kön och 

sexualitet. En annan möjlig förklaring är att det kan vara lättare för den som redan har brutit 

mot normen för hur man ska ”vara” som kille, exempelvis genom att ägna sig åt ridsport, att 

ta ytterligare ett kliv utanför normen. Kanske blir det också uppenbart för en kille som inom 

ridsporten praktiserar både sådant som klassas som feminint och sådant som klassas som 

maskulint att feminint och maskulint inte behöver vara motsatta positioner. I och med detta 
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förlorar det heteronormativa grundantagandet att motsatser attraherar varandra mycket av sin 

logik. Förmodligen har även frånvaron av homofobi och den, i alla fall på ytan, stora 

toleransen och acceptansen betydelse. Men även om det enligt intervjupersonerna finns 

många killar som inte lever 100 procent hetero så verkar de ”frizoner”, som kan uppstå bland 

icke heterosexuella kvinnliga lagidrottare, inte förekomma (Linghede & Redelius, 2009). 

Kanske kan detta bero på att det är en individuell idrott, kanske på att det är få killar som är 

aktiva på en och samma plats?  

 

Uppenbart i intervjupersonernas utsagor är också att de, när de pratar om homo- och 

bisexuella inom ridsporten, endast verkar avse killar och män. Inte en enda gång är det någon 

som på eget initiativ börjar prata om tjejer som inte lever heterosexuellt. När jag ställer en 

direkt fråga kring hur de tror att det är att leva öppet som lesbisk inom ridsporten blir de flesta 

tysta eller tveksamma. Några konstaterar att de aldrig har hört talas om någon lesbisk tjej 

inom ridsporten. Även detta kan ses som en effekt av att heterosexualiteten tas för given när 

man som kille eller tjej beter sig i enlighet med dominerande könsnormer – i detta fall som 

tjej. Nu är stallmiljön visserligen en arena där normer utmanas och där andra egenskaper än 

vad som traditionellt brukar klassas som feminina värdesätts, bland annat handlingskraft, mod 

och styrka. Men även om stallmiljön kan vara en plats, där alternativa sätt att göra kön är 

möjliga för såväl tjejer som killar, så verkar detta ske utan att tjejerna får sin heterosexualitet 

ifrågasatt. Stalltjejerna behöver inte, till skillnad mot exempelvis kvinnliga fotbollsspelare, 

bevisa sin heterosexualitet, även om de bryter mot stereotypa könsnormer. Det verkar alltså 

som att den feminina kodningen av ridsporten är så stark att den heterosexuella normen 

upprätthålls – trots att könsgränser överskrids och trots att den homosociala miljön skulle 

kunna öppna upp för ’alternativa’ handlingar. Tjejerna i Lena Forsbergs studie beskriver 

exempelvis att de tror att utseendet skulle få större betydelse om det var fler killar i stallet och 

de har starka åsikter om vad killar är lämpade att göra (vilket inte inkluderar att knoppa 

manen på hästar). Vidare berättar de med avsmak om en flicka vid ett ridläger som 

uppfattades som lesbisk (Forsberg, 2008). Så om sexuella relationer och handlingar 

förekommer mellan tjejerna i stallet verkar detta inte vara något som man pratar om inom 

ridsporten. Det här liknar det resonemang som Ambjörnsson för om färgen rosa. Enligt henne 

skulle färgen rosa kunna ses som en kulturellt möjlig väg för flickor att ta plats och stå i 

centrum, utan att avsäga sig identiteten som flickor. Men det är en självständighet inom 

tydligt definierade (och heterosexuella – min anmärkning) ramar (Ambjörnsson, 2011, s. 83f). 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

Som berättelserna om Jim, Robin, Erik, Peter och Måns illustrerar är det svårt, för att inte 

säga omöjligt, att beskriva hur killar och män inom ridsporten ”är”. Snarare verkar det finnas 

flera sätt att vara kille inom ridsporten. De erfarenheter man har av verksamheten, liksom 

vägen in i ridsporten, kan skilja sig åt beroende på den utgångsposition man har. Här spelar 

exempelvis faktorer som familjebakgrund, klass, sexualitet, geografisk hemvist, ålder, nivå 

(bredd/tävling) samt den lokala kontexten (exempelvis miljön på den egna ridskolan) in. Jag 

har försökt visa detta genom att diskutera de fem narrativen i relation till varandra samt i 

relation till resultat från andra studier. Samtidigt finns gemensamma nämnare. Tydligt är att 

man som kille eller man inom ridsporten på något sätt måste förhålla sig till de diskurser kring 

kön och sexualitet som präglar ridsporten, idrotten och samhället i stort. De enskilda killarna 

och männen positionerar sig på olika sätt i förhållande till dessa (ibland motstridiga) 

diskurser, vilket i förlängningen får konsekvenser för hur de ser på sig själva.  

 

5.1 Diskurser kring kön och sexualitet – och ridsport 

I intervjupersonernas berättelser framträder tre huvudsakliga föreställningar, eller sätt att 

resonera kring kön. Dessa diskurser utgör en slags ramar för vad som går – och är önskvärt – 

att tänka och göra som kille eller man inom ridsporten.  Diskurserna är emellertid inte något 

ursprungligt som ”bara finns där”. De existerar inte före killarnas och männens handlingar, 

utan byggs upp av dessa handlingar (språkliga och andra).  Diskurserna är också motstridiga 

och konkurrerande, vilket gör att det, beroende på hur man positioneras och positionerar sig, 

kan finnas flera möjliga sätt att vara kille eller man inom ridsporten.  

 

5.1.1 Tjejer och killar är olika 

För det första, vilket Robins berättelse illustrerar, är det vanligt med föreställningar om att 

tjejer och killar ”är” olika. Detta dominerande synsätt, som också kan beskrivas som en 

särartsdiskurs, blir som mest tydligt när de pratar om ”andra” killar (och tjejer), och inte om 

sig själva. Killar inom ridsporten beskrivs då som mer tävlings-, prestations- och målinriktade 

än tjejer, och mindre intresserade av att pyssla och sköta om hästarna. Vidare beskrivs killar 

vilja ha fart och fläkt och spänning. Det här särartstänkandet framträder också i utsagor kring 
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om och varför det skulle vara bra med fler killar inom ridsporten. Ett vanligt argument är att 

det blir en bättre dynamik i grupper med både tjejer och killar, eftersom tjejer och killar tillför 

olika saker, och därmed kompletterar varandra. Dessa berättelser om att tjejer och killar ”är” 

olika kan kopplas till de föreställningar om kön som präglar tävlingsidrotten i stort – 

föreställningar om tjejer som mer socialt och estetiskt inriktade i sitt idrottande och killar som 

instrumentellt och prestationsmässigt inriktade (Larsson 2001). Samtidigt motsägs utsagorna 

om ”andra” killar många gånger av den egna berättelsen, som kan vara betydligt mer 

könsgränsöverskridande. För flera av killarna är det just närheten till hästen, kompisarna i 

stallet eller föreningsarbetet som har varit den huvudsakliga motivationen, inte tävling och 

prestation. 

 

5.1.2 Tjejer och killar blir olika 

När intervjupersonerna får utveckla sina resonemang kring skillnader mellan killar och tjejer 

framträder dock alternativa föreställningar, eller diskurser. En sådan diskurs, vilket  

Måns ger uttryck för, är att killar och tjejer blir olika inom ridsporten. Enligt ett sådant 

konstruktionistiskt tänkande är det snarare egna och andras förväntningar på att killar ska 

vara drivna och tävlingsinriktade, samt den positiva uppmärksamhet man får som kille inom 

ridsporten, som gör att många killar blir tävlings- och prestationsinriktade. Detta är intressant 

mot bakgrund av att ridlärare verkar ha uppfattningen att killar är mer tävlingsinriktade och 

drivna än tjejer, liksom att ridskoleundervisningen är ”för tråkig” för killar (Thorell, 2011). 

Men om man i stället vänder på resonemanget och utgår från att det är ridlärares och tränares 

förväntningar som gör att killar blir (görs och gör sig) mer drivna och tävlingsinriktade än 

tjejer, så kanske det på samma sätt kan vara deras förväntningar som gör att killar upplever 

ridskoleundervisningen som tråkig. Om de nu gör det. Det är nämligen något som motsägs av 

många intervjupersoners egna berättelser. 

 

5.1.3 Tjejer och killar är lika 

Ett tredje synsätt som framkommer i intervjupersonernas berättelser, exempelvis i Jims, är att 

”tjejer och killar är lika”. Denna likhetsdiskurs blir särskilt tydlig när intervjupersonerna 

pratar om den vardagliga verksamheten inom ridsporten. I dessa utsagor betonas värden som 

omsorg, fostran och handlingskraft, vilka verkar kunna kopplas till en ”ridsportidentitet” 

snarare än till kön. I de här berättelserna, där likhet är i fokus, framträder också andra bilder 



56 

 

av killar (och tjejer) än de som vanligtvis präglar idrotten. Genom att killar beskrivs som 

relationsinriktade och omhändertagande utmanas traditionella föreställningar om hur killar 

och tjejer ”är”. 

 

5.2 Positioneringar 

Intervjupersonerna förhåller sig till rådande, och ibland motstridiga, könsdiskurser på olika 

sätt. Dels skiljer de sig åt sinsemellan, dels kan en och samma intervjuperson, som i Robins 

fall, förhålla sig på olika vis vid skilda tillfällen under intervjun. Det här synliggör att gruppen 

killar inte alltid kan ses som en enhetlig och homogen grupp, motsatt gruppen tjejer. Inte 

heller verkar det som att den enskilde individen är enhetlig och konsekvent. Snarare verkar 

det finnas flera möjliga sätt att göras och göra sig till kille (och tjej) inom ridsporten, 

beroende på hur man i ett givet sammanhang positioneras och positionerar sig i förhållande 

till rådande diskurser kring kön och sexualitet; ett förhållningssätt som materialiserar i tal och 

handlingar.  

 

Marie Nordberg (2005a) beskriver i sin studie av män i kvinnodominerade yrken hur fyra 

identifikationer, eller positioneringar, framträdde bland de män hon studerade; 

identifikationer med ett kollektivt vi, identifikationer där skillnad till andra män skapas, 

identifikationer med dom [kvinnor och femininitet], samt motidentifikationer med en feminint 

laddad manlig homosexualitet. I min läsning av intervjupersonernas berättelser framträder 

liknande positioneringar – eller förhållningssätt – bland killarna och männen i denna studie. 

Jag har därför inspirerats av Marie Nordbergs ”identifikationer” i min diskussion kring hur 

intervjupersonerna förhåller sig till rådande köns och sexualitetsdiskurser. Här är det viktigt 

att komma ihåg att varje intervjuperson kan ge uttryck för mer än ett förhållningssätt. Det är 

således inte så enkelt som att varje kille eller man kan placeras under en av de fyra rubrikerna 

nedan. Även om något eller några av positioneringsmönstren kan vara dominerande hos en 

individ sker ofta en glidning mellan dem. Detta synliggör att subjektsskapandet kan vara en 

stökig process där diskurser hela tiden omförhandlas och förändras genom att människor 

handlar i överensstämmelse med eller i motstånd mot dem. Intervjupersonerna positionerar 

sig och bemöts på olika sätt i olika sammanhang och görs och gör sig därmed till multipla 

subjekt. Därmed utmanar de också den humanistiska synen på subjektet som enhetligt, 

sammanhållet och rationellt.       
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5.2.1 ”Det är snarare en killsport” – att distansera sig från tjejer 

Ett sätt att positionera sig, som framträder i intervjupersonernas berättelser, är att identifiera 

sig med ”andra” killar. Det sker ofta genom att betona att man själv, eller ridsporten, 

”egentligen” är manlig och maskulin, vilket samtidigt skapar en distans till tjejer och det som 

klassas som kvinnligt och feminint. Det kvinnligt kodade utmålas också som något annat och 

mindre önskvärt än det manligt kodade. Jim ger uttryck för detta när han säger att ”det 

knappast är tjejigt att kunna kontrollera 500 kg häst” och Robin när han säger att ”en kille 

skulle aldrig ställa sig och borsta en häst när det är en kvart kvar till tävling”. Ett annat sätt är 

hävda att det inte finns några skäl att mobba killar som rider, eftersom ridsporten ”egentligen” 

är en maskulin sport. Detta signalerar dock indirekt att det kan finnas godtagbara skäl att 

mobba killar som ägnar sig åt sådant som anses vara feminint ”på riktigt”. Att på det här sättet 

forma sin självförståelse i motsats till en icke önskvärd kvinnlighet eller femininitet var enligt 

Dashper (2012) dominerande bland samtliga män – bögar som straighta – i hennes studie. I 

min studie framträdde även andra, och mindre normativa, positioneringsmönster, vilka jag nu 

kommer att beskriva. 

 

5.2.2 ”Jag är ingen sportdiva” – att distansera sig från andra killar 

Ett annat positioneringsmönster som framträder i intervjupersonernas berättelser är ett 

skillnadsskapande gentemot ”andra” killar. De andra killarna är huvudsakligen klasskompisar 

och fotbolls- och hockeykillar – alltså ”sportdivor” – vilka sägs representera en manlighet 

som, även om den ger status i vissa sammanhang, inte ses som särskilt önskvärd och 

sympatisk. I alla fall inte alltid. Flera av killarna beskriver sig själva som mer mogna och 

ansvarstagande än de jämnåriga killarna i skolan. Skolkamraterna, som ofta har mobbat dem 

för att de håller på med en ”tjejsport”, beskrivs i stället som larviga, omogna och (egentligen) 

rädda. Som någon av intervjupersonerna säger blir det inte en ”tjejigare” jargong inom 

ridsporten än inom fotbollen och hockeyn – snarare en trevligare jargong. På det här sättet 

distanserar sig killarna från den form av manlighet som tycks dominera i maskulint kodade 

idrottsmiljöer (se bland annat Messner, 1992; Fundberg, 2003; Andreasson, 2006). Samtidigt 

kan det lite senare framkomma att ett mer ”macho” sätt att vara kille ändå kan ses som något 

”önskvärt” och bra. 
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5.2.3 Att närma sig det ”kvinnliga” – likhetsskapande med tjejer 

Det verkar också som att deltagandet i ridsporten möjliggör ett närmande till det som (i vår 

kultur) anses som kvinnligt eller feminint. Samtliga intervjupersoner betonar det starka 

djurintresset, den nära relationen till hästarna samt det samspel och den kommunikation som 

krävs inom ridsporten. De pratar vidare om att ridsporten är fostrande i bemärkelsen att man 

får lära sig att ta ansvar för en annan levande varelse, som faktiskt är beroende av en. När man 

som kille deltar i den vardagliga ridsportverksamheten sammankopplas man således med 

omsorgssysslor, vilket annars är ovanligt. Medan flickor ofta uppmanas att ta hand om andra 

under uppväxten, och därmed får träna sin inlevelseförmåga, sammanförs pojkar mer sällan 

med omsorgsaktiviteter. Detta leder i förlängningen till att de inte tränar upp samma förmågor 

på området som flickor (Nordberg, 2005b, s. 125). Men eftersom ridsporten kräver att man 

som aktiv tar hand om, ansvarar för och kommunicerar med hästarna får man möjlighet att 

praktisera sådana förmågor även som kille. Intervjupersonerna visar på detta sätt att 

omsorgsaktiviteter lika väl kan knytas till positionen kille som till positionen tjej. Ridsportens 

tjejdominans verkar vara en annan faktor som ger killar möjlighet att inta feminint kodade 

positioner. Genom att tjejerna i stallet blir ens kompisar så suddas den uppdelning mellan 

tjejer och killar som är vanlig i många andra (idrotts)sammanhang ut. Likaså både tävlar och 

tränar tjejer och killar tillsammans inom ridsporten. Jims berättelse visar att killar kan uppleva 

närmandet till tjejer och det kvinnligt kodade som något väldigt positivt. Han deltar med 

glädje i ungdomssektionens olika aktiviteter, har en innerlig relation till sköthästen Gismo och 

umgås mer – och hellre – med tjejerna i stallet än med skolkamraterna. Detta synliggör att 

killar och män inom ridsporten inte alltid, vilket Dashper (2012) hävdar, formar sin 

självförståelse genom att distansera sig från en icke önskvärd femininitet. 

 

5.2.4 ”Jag är en normal kille liksom” – bögen som gränsvakt 

I stort sett alla intervjupersoner berättar om glåpord, trakasserier och mobbing, framförallt i 

skolan, på grund av att de har ägnat sig åt en ”tjejsport”, ”fjollsport” eller ”bögsport”. Detta 

synliggör, som jag har varit inne på, att föreställningar om kön är tätt sammankopplade med 

föreställningar om sexualitet, och då en normativ heterosexualitet. Att utmana traditionella 

könsmönster, exempelvis genom att som kille ägna sig åt ridsport, utgör samtidigt ett 

utmanande av heteronormativiteten, det vill säga det outtalade antagandet att alla människor 

är heterosexuella och att det är det ”naturliga” sättet att leva. Många av intervjupersonerna 
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förhåller sig till den heteronormativa kopplingen mellan det kvinnligt kodade (ridsport) och 

manlig homosexualitet genom att positionera sig som ”normala” killar – alltså inte bögar.  

 

Ett sätt att visa att man är ”normal” är att betona den egna heterosexualiteten (gärna flera 

gånger om) eller att markera att homosexualiteten är något mindre önskvärt. Jim ger uttryck 

för detta när han frågar sig om ”det inte är bögigare att springa runt efter en boll med en 

massa killar än att hantera stora hästar med tjejer”, Robin när han säger att de få killar som 

gillar att rykta och pyssla med hästarna har en ”annan läggning” och Erik när han säger att en 

bra sak med ridsporten är ”alla snygga tjejer”. En av intervjupersonerna berättar till och med 

om internaliserad homofobi som en följd av att han under hela sitt liv har upplevt att andra har 

ifrågasatt hans heterosexualitet. Han tror inte att han hade tyckt det var lika jobbigt att se 

homosexuella män, exempelvis på TV, om han inte hade hållit på med ridsport. Att 

intervjupersonerna på detta sätt värjer sig mot ”myten av ridbögen” gör emellertid, på ett 

problematiskt sätt, att de individer som inte riktar sitt begär mot den motsatta könskategorin 

pekas ut som avvikare. För om det vore något oproblematiskt, eller till och med önskvärt, att 

leva som homosexuell, skulle det knappast vara så viktigt att betona att man inte är det. På det 

här sättet verkar bögen fungera som en ”gränsvakt” för hur mycket man som kille får 

överskrida och ”bråka med” könsgränser inom ridsporten. Och även om denna gränsvakt 

påverkar alla killar, blir den förmodligen extra synlig för dem som inte lever heterosexuellt. 

Måns, som lever öppet som bög, tror som sagt att det kan vara svårare att ”komma ut” som 

homosexuell inom ridsporten än inom vissa andra samhällssektorer just eftersom det verkar 

vara så viktigt att bevisa sin heterosexualitet. Samtidigt menar han att det är lite paradoxalt, 

för han vet många personer inom ridsporten som inte är 100 procent heterosexuella. Det är 

något som alla vet, och som ingen tycker är konstigt, men det är inget man pratar öppet om. 

Måns är inte ensam om att vara inne på den här dubbelheten. Flera av intervjupersonerna 

pratar om att det finns många homosexuella (killar) som rider och menar att ridsporten därför 

måste ses som en öppen idrott. Samtidigt, eller kanske på grund av detta – att bögen är en 

möjlig position att inta – kan de några minuter senare vara noga med att betona sin egen 

heterosexualitet. 
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6 Avslutande reflektioner 

Resultaten från denna studie visar således att gruppen ridsportkillar långt ifrån alltid kan ses 

som en homogen grupp, motsatt gruppen tjejer. Snarare finns det många olika sätt att vara 

kille eller man inom ridsporten. Gemensamt är emellertid att killarna och männen på något 

sätt förhåller sig till de köns- och sexualitetsnormer som präglar ridsporten, idrotten och 

samhället i stort. De enskilda killarna och männen positionerar sig på olika sätt i förhållande 

till dessa (och ibland motstridiga) normer, vilket i förlängningen får konsekvenser för hur de 

ser på sig själva. Samtidigt verkar den vardagliga verksamheten – och inte minst kontakten 

med hästarna – göra det både möjligt och önskvärt att inta såväl maskulint som feminint 

kodade positioner i ridsportsammanhang. På så sätt utmanas föreställningar om att män gör 

maskulinitet och kvinnor femininitet samt den humanistiska synen på subjektet som enhetligt, 

sammanhållet och stabilt.  I förlängningen bidrar uppsatsen till en ökad kunskap om killars 

och mäns identitetsskapande i idrotter som domineras av kvinnor, liksom om hur detta 

identitetsskapande kan variera inom gruppen killar och inom en och samma individ.  

 

Intervjupersonerna förhåller sig emellertid inte bara till diskurser kring kön och sexualitet, 

vilka har stått i fokus i denna uppsats. De påverkas också av föreställningar som har med 

ålder, klass och etnicitet att göra. Och för att komplicera det hela ytterligare så är de olika 

diskurserna sammanflätade med varandra. Diskurser kring kön och sexualitet sammanfaller i 

själva verket med föreställningar om bland annat klass, etnicitet och ålder (Ambjörnsson, 

2006, s. 79-81). Beroende på hur gammal man är eller vilken klassbakgrund man har kan 

förväntningarna på hur man ska se ut och uppträda som kille se olika ut. Flera av killarna 

beskriver hur bemötandet från omgivningen har förändrats i takt med att de har blivit äldre. 

Glåpord och trakasserier har för många från 20-årsåldern och uppåt förbytts till ett positivt 

intresse – och en nyfikenhet – från omgivningen. Helt plötsligt har man uppfattats som cool 

och modig för att man vågar hålla på med hästar. I alla fall i vissa sammanhang. Det verkar 

också som att förväntningarna på hur man ska uppträda som kille kan se olika ut beroende på 

vilken klassbakgrund man har. Som en av intervjupersonerna säger: ”alltså folk tänker ju att 

om man är kille och håller på med ridsport… då är man antingen bög eller snobb”. Kanske 

kan det, som en följd av sådana föreställningar, vara lättare att hålla på med hästar och 

ridsport om man har överklassbakgrund – eller i alla fall rör sig i sådana sammanhang? I min 

läsning av intervjumaterialet tycker jag mig kunna se sådana tendenser.  
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Flera intervjupersoner påpekar också att ridsporten är en ”vit” sport. Det är sällsynt med 

personer som har en annan etnisk bakgrund än svensk (eller europeisk), vilket de i huvudsak 

förklarar med att ridsporten och hästar inte ingår som ett ”naturligt” idrottsalternativ i många 

andra kulturer. Med ett sådant resonemang förläggs dock problemet någon annan stans – det 

handlar om ”andra” kulturer – och inte om vad exempelvis Svenska Ridsportförbundet gör 

eller inte gör. Detta kan jämföras med diskussionen kring varför det är så få killar inom 

ridsporten, där många intervjupersoner är kritiska till att ridsporten har marknadsförts som en 

tjejsport, liksom till att man har använt tjejstämpeln som en strategi för att få pengar till 

verksamheten. Här förläggs problemet, i alla fall delvis, till ridsportförbundet. Om man 

använder samma resonemang i diskussionen kring etnicitet och ridsport, skulle man kunna 

fråga sig hur ridsporten framställs, eller marknadsförs i detta avseende? Framställs ridsporten 

som en sport för alla? Och vilka är egentligen de ”andra” kulturerna? Kan de ses som en 

enhetlig grupp? En av killarna berättar exempelvis att han, under en resa till Saudiarabien, 

blev förvånad över hur stort intresset verkade vara för hästar och ridsport där. Det hade han 

inte förväntat sig. Och följdfrågan blir då: varför hade han inte det? 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Det övergripande syftet handlar om att undersöka hur villkoren för killars och mäns 

deltagande i ridsportverksamheter gestaltas i berättelser om ridsport. Med ridsport avses då 

verksamheter knutna till Svenska Ridsportförbundet. Annorlunda uttryckt är jag intresserad 

av hur kön konstrueras, eller ”görs”, i killars och mäns ridsportberättelser. Centrala 

frågeställningar är:  

 

 Hur hanteras killarnas och männens könsgränsöverskridande i berättelserna – både 

inom och utanför ridsporten? 

 Vilka normer och föreställningar kring kön och sexualitet blir synliga i berättelserna?  

 Hur positionerar sig killarna och männen i berättelserna i förhållande till rådande 

köns- och sexualitetsnormer? 

   

 

Vilka sökord har du använt? 
Kön, genus, män, killar, maskulinitet, maskuliniteter, idrott, identitet, identitetsskapande, 

heteronormativitet, homosexualitet, kvinnligt kodade idrotter, kvinnligt kodade yrken, 

narrativ, narrativ analys, autoetnografi, feministisk poststrukturalism 

    

Gender, men, boys, masculinity, masculinities, sport, identity, identity construction, 

heteronormativity, homosexuality, female sports, narrative, narrative inquiry, narrative 

analysis, storytelling, autoethnography, feminist poststructuralism,   

 

Var har du sökt? 
 GIH:s bibliotekskatalog, SU:s bibliotekskatalog, Ebsco, Google Scholar  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: men equestrian sports 

Ebsco: masculinity and sport  

Ebsco: masculinities and sport 

Ebsco: masculinity and identity and female sports 

Ebsco: heteronormativity and sport 

Ebsco: narrative approach and sport 

Ebsco: autoethnography and sport 

Google scholar: män ridsport 

Google scholar: genus ridsport 

Google scholar: identitetsskapande ridsport 

Google scholar: men sport masculinity  

Google scholar: män maskulinitet kvinnligt kodade yrken 



 

Google scholar: konstruktionen av kön idrott 

Google scholar: heteronormativitet idrott  

Google scholar: ethnographic fiction sport 

Google scholar: narrative sport 

Google scholar: autoethnography 

 

Kommentarer 
Jag tycker att datasökningarna var bra att använda i ett inledningsskede. I detta skede gick 

jag även igenom artiklar och recensioner på idrottsforum.org för att se vilka som kunde vara 

relevanta för studien. Däremot har jag hittat det mesta av materialet via litteraturlistor i 

artiklar och böcker – både sådana jag har hittat via sökningar i databaser och sådana jag 

fått tips om/använt tidigare – och på så sätt har jag hela tiden kunnat söka mig vidare i den 

tidigare forskningen. Jag har även använt ”The Sage Handbook of Qualitative Research” 

som en utgångspunkt för att hitta relevant metodlitteratur (och i viss månlitteratur kopplad 

till den teoretiska referensramen). Eftersom det fanns extremt lite forskning kring killars 

identitetsskapande inom just ridsporten vidgade jag sökfältet till att omfatta forskning kring 

killars och mäns identitetsskapande i andra kvinnligt kodade idrotter – och i kvinnligt kodade 

yrken. Jag fick också en del litteraturreferenser vid ett seminarium kring ridsport och genus 

som Susanna Hedenborg anordnade på Malmö högskola i december 2012. Ytterligare en 

utgångspunkt för visare efterforskningar har varit de avhandlingar kring idrott och genus 

som skrivits i Sverige de senaste årtiondena. 

 

Jag upplever inte att det har varit svårt att hitta relevant material, svårigheten ligger snarare 

i att göra en för studien relevant avgränsning av materialet.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Presentation/Bakgrund 

 Berätta lite om dig själv! (om du satt på en anställningsintervju, vad skulle du säga 

då?)  

 Var växte du upp?  

 Hur bodde du då/bor du nu?  

 Vad sysslar/sysslade dina föräldrar med? Utbildning? 

 Din egen sysselsättning? Utbildning?  

 

Engagemang idag 

 På vilket sätt är du aktiv i ridsporten idag? 

 Omfattning i dagsläget (en vanlig vecka)? 

 

Vägen in i ridsporten 

 Hur kom det sig att du började med ridsport?  

 Vad fick dig att fortsätta? 

 Andra idrotter under uppväxten? Skiljde sig ridsporten från dem? 

  

Den egna ”berättelsen” 

 Kan du berätta lite om din fortsatta ”tid” inom ridsporten? Från det att du började och 

fram till idag? (kan beröra den egna grenen, tävlandets betydelse, ridskola/privatstall)   

 Tror du säga att det är en ”vanlig” berättelse – att många andra som håller på med 

ridsport har liknande upplevelser? Utveckla…  

 Vad är det bästa med ridsporten?  

 Är det något som är särskilt bra med att vara kille inom ridsporten?  

 Vad är det sämsta med ridsporten?  

 Är det något som är särskilt dåligt med att vara kille? 

 Har du någon gång varit nära att sluta med ridsporten?  

 Vad tror du det finns för skäl till att sluta med ridsport? Varför slutar tjejer? Varför 

slutar killar? 

 Vad krävs för att ”lyckas” (bli en framgångsrik eller duktig ryttare)? 

 Är det någon eller några personer som varit särskilt betydelsefulla för dig inom 

ridsporten? 

 Hur skulle du beskriva det sociala klimatet i stallet? 

 Har ridsporten varit viktig av sociala skäl? Vänskapsrelationer?   

 

Hästen 

 Hur skulle du beskriva din relation till hästen/hästarna?  



 

 Tid med hästen utan att rida? Hästskötsel? 

 

Omgivningens bemötande 

 Hur har du blivit bemött av omgivningen som kille och aktiv inom ridsporten? 

 Finns det fördomar? Vilka?  

 Har du alltid pratat om att du håller på med ridsport?   

 Har bemötandet från omgivningen förändrats med tiden? 

 Vad tror du killar i allmänhet möter för reaktioner? 

 Bemötande inom ridsporten? Från tränare? Tjejer? Andra killar? 

 

Killar och tjejer 

 Hur tror du att det kommer sig att det är så få killar som håller på med ridsport?  

 Ser du ridsporten som en ”tjejsport”? Utveckla.. 

 Vad tror du killar i allmänhet har för anledningar att hålla på med ridsport?  

 Vad tror du tjejer i allmänhet har för anledningar att hålla på med ridsport?  

 Gemensamma nämnare hos killar som är aktiva? 

 Jämnare könsfördelning på elitnivå – tankar kring det?  

 Killar/tjejer/män/kvinnor tävlar tillsammans – varför så inom just ridsporten? Tankar? 

 Hur skulle du definiera maskulinitet? Femininitet? 

 Finns det ett manligt/maskulint sätt att rida? Feminint/kvinnligt? 

 Skillnader i klädsel? Vilka? Känsligt med killar i ridbyxor? 

 

Öppenhet 

 Upplever du att ridsporten är lika öppen för alla – oavsett kön, sexuell läggning, etnisk 

bakgrund? Exempel? 

  Skulle du säga att ridsporten är en jämställd idrott? Motivera… 

 

 Framtid 

 Egen målsättning inom ridsporten? 

 Är det viktigt med fler män inom ridsporten?  

 Har du några idéer om hur ridsporten kan locka fler killar/män? Finns det en risk för 

att det skulle stöta bort tjejer? Hur gör man då för att undvika det? 

 

Övrigt 

 Är det något du tycker är viktigt som vi inte har pratat om? 

 


