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Tuffa män och moderliga 
kvinnor till häst
Sportjournalistiken tenderar att betona det stereotypt kvinnliga hos 
kvinnliga elitidrottare. Vår studie på ridsporten visar att den även 
tenderar att framhålla det stereotypt manliga hos manliga ryttare. 
Det märks inte minst i beskrivningar av olika familjerelationer, men 
känslorna till hästarna gestaltas på samma sätt oavsett ryttarens kön.

Ri d s p o R t ä R e n  av de största idrotterna i 
Sverige sett till antalet aktiva utövare. 

Ridning är den största sporten bland 
flickor och den näst mest populära 
ungdomssporten. Ridsportförbundet hade 
år 2009 runt 170 000 medlemmar. Trots 
det ges sporten ett förhållandevis litet 
utrymme på dagspressens sportsidor (1). 
En inte alltför vågad hypotes är att 
ridsportens marginalisering i medierna 
har att göra med att den är så kraftigt 
kvinnodominerad. Den bristfälliga 
uppmärksamheten kan alltså ses som en 
jämställdhetsfråga (2). Samtidigt är 
ridsporten särskilt intressant att studera 
ur ett jämställdhetsperspektiv då den 
skiljer sig från de flesta andra idrotter 
genom att tävlingarna är helt könsintegre-
rade; män och kvinnor tävlar mot varan-
dra på lika villkor. Medan många andra 
idrottsgrenars tävlingsregler och tävlings-
klädsel tenderar att betona skillnader 
mellan könen, så är de likadana för båda 
könen inom ridsport. Ridsportens täv-
lingar kan alltså betraktas som ett inom 
idrotten nära nog unikt exempel på 
jämställdhet vad gäller reglerna. En 
intressant fråga att ställa är huruvida den 
här jämställdheten också återspeglas i hur 
ridsport omskrivs i medierna. 

Manliga män
En utgångspunkt för studien är att 
ridsport är feminint genuskodad, det vill 

säga att ridsporten generellt sett uppfattas 
som kvinnlig och associeras med kvinnor. 
Det innebär att de män som rider kan ses 
som ett slags könsöverskridare eftersom 
de, genom att utöva en ”kvinnlig” sport, 
överskrider gränserna för vad som anses 
manligt. När könsgränser överskrids 
utmanas normer, skriver idrottsforskaren 
Håkan Larsson. Han menar att könsöver-
skridande ”inte sällan väcker en sorts 
misstanke om sexuellt avvikande” (3). Ett 
sätt att undanröja den misstanken, menar 
Larsson, är att framställa den könsöver-
skridande idrottaren tillsammans med 
vad han kallar för ett ”normalitetsalibi”. 
Normalitetsalibits funktion är att säker-
ställa den normalitet som hotas av att 
personen utövar en könsöverskridande 
idrott. Normalitetsalibit används alltså för 
att personen ska framstå som heterosexu-
ell, personen heteronormaliseras (4).
Det finns många exempel på det i vårt 
material. Till exempel görs det tydligt i 
åtskilliga artiklar att manliga ryttare är 
förtrogna med utpräglat maskulint 
genuskodade företeelser, såsom ishockey 
och bodybuilding. Därigenom kan miss-
tanken om homosexualitet undanröjas så 
att den manlige ryttaren kan passera som 
en maskulin (heterosexuell) man, trots att 
han utövar en feminint genuskodad idrott. 
I Svenska Dagbladet (20 november 2005) 
intervjuas en manlig ryttare: ”Dressyr är 
som bodybuilding”, förklarar han. I 
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annan artikel sägs en manlig ryttare vara 
”karl för sina stövlar” (Svenska Dagbladet, 
2 december 2007). Denna typ av uttryck, 
som betonar maskulinitet i samband med 
utövandet av ridsport och tävlingar, 
förekommer betydligt oftare i vårt material 
än motsvarande uttryck för att betona 
kvinnligt kön och femininitet i samma 
sammanhang. Däremot ser vi ett likartat 
mönster när det handlar om de kvinnliga 
ryttarnas relationer till sina familjemed-
lemmar.

Mammor och pappor som rider
Kvinnliga ryttare borde inte ses som 
könsöverskridare, eftersom ridsporten är 
feminint genuskodad i Sverige. Trots det 
ser vi i vår studie hur de kvinnliga ryttarna 
i relation till sina familjer skildras på ett 
betydligt mer intimt sätt än vad de manliga 
ryttarna gör. Kanske kan dessa skildringar 
också sägas utgöra normalitetsalibin? Även 
om ridsport är feminint genuskodat, så 
kräver en elitsatsning inom ridsporten att 
väldigt mycket tid, pengar och andra 
resurser går till ridningen. En sådan 
satsning stämmer inte överens med en 
stereotyp bild av en kvinna som främst mor 
och maka. I den meningen kan man tänka 
sig att ridsport liksom annan sport på 
elitnivå utmanar bilden av den feminina 
kvinnan. 

Medan manligt föräldraskap skildras 
närmast som en tränarroll och kamratlig 
tävlingskonkurrens mellan far och barn, 
framställs kvinnligt föräldraskap som 
mycket mer vårdande och som en betydligt 

samma tidning säger samma ryttare (28 
november 2005): ”Det är alltid lika kul att 
få till bra prestationer i Globen, publiken 
är helt makalös. Jag brukar vara här på 
ishockey ibland men det var ännu högre 
volym nu. Det är helt enkelt häftigare med 
dressyr än hockey …”

Ett annat sätt att få den manlige 
ryttaren att framstå som mer maskulin, 
kan vara att lyfta fram ridsportens relativa 
farlighet. Svenska Dagbladet citerar en 
annan manlig ryttare: ”Se bara på vad 
som hände där inne i ridhuset alldeles 
nyss [en incident med en unghäst]. Det är 
så långt från mesigt som man kan komma. 
Vad är en tackling i ishockey mot att sitta 
kvar i det läget? Här har du 600 kilo som 
kommer sättandes rakt emot dig. Jämfört 
med det är en tackling i en ishockeyrink 
bara blaha, blaha.” (Svenska Dagbladet, 
24 november 2005). 

Ytterligare en strategi är att nedtona 
den feminina gullighet som ibland omgär-
dar ridsporten och istället betona till 
exempel hur stora hästar är. Borås tidning 
gör en intervju med en 17-årig kille som 
satsar på en framtid med hästar. Tid-
ningen skriver: ”Att som ung kille satsa på 
ridning, en typisk tjejsport åtminstone i 
unga år, kunde vara tufft.” Ryttaren 
berättar: ”I grundskolan blev jag lite retad 
men inte längre. Nu börjar mina skolkam-
rater förstå att jag satsar för att tävla och 
att jag är bra på det jag gör. Det handlar 
om att baxa 700 kg häst över banan, inte 
om att gulla i stallet utrustad med en rosa 
ryktborste.” (Borås Tidning, 9 juli 2008) 
Däremot har vi inte hittat något exempel 
där en kvinnlig ryttare får uttala sig om 
hur farligt eller tungt det är att rida. 

Ibland ser vi också könsepitet som 
endast fyller funktionen att förtydliga och 
poängtera den manlige ryttarens maskuli-
nitet utan att tillföra någon annan infor-
mation. Katrineholms-Kuriren (27 juni 
2005) ger ett exempel på det då tidningen 
skriver: ”Han satt majestätiskt på Briars 
hästrygg och lyfte på hatten när han tog 
emot publikens stående ovationer. [Han]
var midsommarhelgens stora segerherre 
då SM i dressyr för första gången avgjor-
des på Ericsberg ... [Han] som var ensam 
herre i finalen.” På några få rader betonas 
här dressyrryttarens könstillhörighet med 
hjälp av inte mindre än fyra utpräglat 
maskulint genuskodade uttryck. I en 

”Här har du 600 kilo 
som kommer sättandes 
rakt emot dig. Jämfört 
med det är en tackling i 
en ishockeyrink bara 
blaha, blaha.”

större del av den kvinnliga ryttarens 
verkliga engagemang och personlighet. 
Göteborgs-Posten beskriver en av Sveri-
ges allra bästa ryttare som om hennes 
verkliga uppgift är hennes föräldraskap, 
medan ridningen blir till något hon kan 
ägna sig åt när hon är ”ledig”. Den 22 
februari 2007 skriver tidningen: ”Jag är 
mamma i första hand nu, och först när 
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min son Alvar är på dagis är jag ledig och 
kan vara ryttare.” Artiklarna antyder 
också hur de kvinnliga ryttarna sedan de 
fått barn blivit av med olika personliga 
problem och till och med blivit kvitt 
ryggproblem (tvärtemot vad man skulle 
kunna tro). Dagens Nyheter (22 februari 
2007) skriver ”Det märks att [hon]har fått 
en tydlig struktur i sitt liv och att det har 
gett henne en känsla av trygghet. Hon har 
till och med blivit av med ryggproblemen 
som plågat henne i flera år.” Sydsvenska 
Dagbladet (29 september 2007) skriver 
följande om en framstående ryttare från 
Holland: ”När Sydsvenskan träffar 
världsstjärnan inför tävlingarna i Flyinge 
har hon fullt upp med att vara mamma. 
Drygt sex månader gamla dottern Ava 

Eden ska ha välling och snart treårige 
sonen Yannick är överallt samtidigt kring 
bordet där vi sitter. Det är ett nytt liv för 
den 39-årige holländskan som tidigare 
kunde lägga all fokus på sin idrott. Men 
just det var inte alltid så lyckat.” 

Manligt föräldraskap skildras på ett 
sätt som står i tydlig kontrast till skild-
ringarna av kvinnligt föräldraskap. Där 
kvinnligt föräldraskap handlar om 
vårdnadsansvar, handlar manligt föräld-
raskap om att introducera barnen i den 
egna sporten. I Dagens Nyheter (30 
november 2007) citeras en manlig 
ryttare: ”Jag vill att mina söner ska få 
möjlighet att uppleva saker med honom 
[hopphästen]”, säger han vars söner 
Daniel och Alexander båda är lovande 

Med livet som insats kastar sig 
ryttare och häst över hindret 
Becher’s Brook på Aintree 
utanför Liverpool. Grand 
National är traditionellt sett 
ridsportens stora mandoms-
prov. I år kom 19 av 40 ekipage 
i mål. Två hästar dog.
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ryttare. Året innan (2 september 2006) 
skriver samma tidning ”Han satsade på 
sig själv och sin egen ridning, samt 
utbildning i samma bransch för sönerna 
Daniel, 22, och Alexander, 17. De är 
kanske Sveriges mest lovande unga 
ryttare. Lägg till att pappa kan ta fram rätt 
hästar.”

En kvinnlig förälder till ridande 
tonåringar beskrivs helt annorlunda, trots 
egen bakgrund som ganska framstående 
ryttare. Denna förälder har slutat rida, 
och framställs här som den som underlät-
tar ridningen för de övriga familjemed-
lemmarna. Sydsvenska Dagbladet (9 
december 2007) skriver: ”… mamman, 
kommer ursprungligen från Irland och 
har tävlat i hoppning, men också i fälttäv-
lan och har träningsridit galopphästar. 
Hon är navet i familjen … Hon har även 
skött markservicen när pojkarna åkt runt 
på tävlingar.”

Då det gäller (de vuxna) ryttarnas egna 
föräldrar, framhålls deras fäders auktori-
tet. Den kommer till uttryck gentemot 
både döttrar och söner, men det är 
ovanligt att ryttarnas mödrar beskrivs 
som auktoriteter. Göteborgs-Posten (23 
februari 2007) skriver: ”Hon [en framstå-
ende hoppryttare] är definitivt inte 
bortskämd med utlandsträning. Pappa 

Hasse, som också ridit hoppning på 
högsta nivå, har haft svårt att förstå att 
hon kanske ville träna för någon annan 
ibland.”  ”Pappa hotade att sälja hästarna 
om jag ville iväg.”, säger hon till tid-
ningen. Jämför det med citatet ovan där 
en kvinnlig förälder, tidigare aktiv 
ryttare, beskrivs som navet i familjen och 
inte alls som en förälder som på ett 
kompetent sätt vägleder barnen i deras 
idrottskarriär.

Det är intressant att se likheterna 
mellan skildringarna av kvinnligt föräld-
raskap och en skildring hämtad ur 
VeckoRevyn från 1968. Citatet handlar 
om den kvinnliga olympiska skidåkaren 
Toini Gustafsson. VeckoRevyn skriver: 
”Toini, hemmafru och mamma till 
11-åriga Eva, skidar in i de svenska 
vardagsrummen på bästa hemmafrutid: 
vid niotiden på morgnarna.” I sin artikel i 
Svensk Idrottsforskning (2009) skriver 
Helena Tolvhed ”Veckopressens presen-
tationer av Gustafsson understryker en 
attraktiv och presentabel, men samtidigt 
pysslig och respektabel, hemmafru. Hon 
är hemorienterad i dubbel mening, dels 
som sammanhörande med svensk/
nordisk geografi, dels inom ramen för en 
heteronormerad familjediskurs … 
Läsaren förvissas om att Gustafsson efter 
de olympiska utsvävningarna kommer att 
återvända till det vanliga, till ett hemma 
som är igenkännbart för den kvinnliga 
läsare som VeckoRevyn och Vecko-Jour-
nalen vid denna tid talar till.” (5) 

Känslor för hästen
Trots att skillnaderna är ganska påtagliga 
mellan hur tidningarna beskriver manliga 
respektive kvinnliga ryttares familjerela-
tioner, förefaller det som om beskrivning-
arna av relationen mellan ryttare och häst 
är likadana oavsett om ryttarna är män 
eller kvinnor. Genomgående uttrycker 
texterna att ryttarna har ganska starka 
känslor för sina hästar, och relationen 
mellan människa och häst liknas vid flera 
tillfällen vid kärleksrelationer. Det gäller 
oavsett ryttarnas kön och ålder. 

Beskrivningarna av känslorna mellan 
häst och ryttare kan vara ganska roman-
tiserad. Katrineholms-Kuriren (25 juni 
2004) skriver: ”Kärlekshistorien mellan 
Cecilia och Ruby Glow har bara börjat. 
De har bara varit tillsammans i knappt 

Ridsporten är feminint genusko-
dad i Sverige. Trots det utmanar 
kvinnors elitsatsningar bilden av 
den feminina kvinnan. Svensk 
ridsports stora affischnamn Malin 
Baryard Johnsson under Falsterbo 
Horse Show.
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tre månader. Men kärleken mellan 
[Cecilia] och Ruby Glow har redan hunnit 
blomstra.” I Sydsvenska Dagbladet (14 juli 
2008) jämför en manlig ryttare sin långa 
tid tillsammans med sin häst med att vara 
gift: ”Det är som ett äktenskap. Vi känner 
varandra väldigt bra, säger [han]och tittar 
på sin ögonsten. Och han svarar med att 
klia sin mule mot [ryttarens] haka, precis 
som om han fattade vad hans ryttare sa.” 

Även när det gäller att uttrycka känslor 
för hästarna på andra sätt och i andra 
sammanhang är skillnaderna mellan man-
liga och kvinnliga ryttare små eller inga. 
Det är vanligt att ryttarna betonar sina 
hästars stora kvaliteter, och när det går 
dåligt på tävling lägger de oftast skulden 
på sig själva och inte på hästen. ”En helt 
fantastisk häst, säger [hon]och ler stort 
efter sin felfria runda ...” (Dagens Nyheter 
16 augusti 2007) Två manliga ryttare får i 
Göteborgs-Posten svara på frågan om hur 
det kunde gå så bra i tävlingarna. Den ene 
säger: ”Min häst ... Hon var helt fantas-
tisk.” (26 april 2008) Den andre säger: 
”Det är inte svårt att vinna när man har en 
sådan här fantastisk häst …” (22 juli 
2007).

Könsstereotyper förstärks
Ridsport är en mycket tidsslukande idrott 
då skötsel av hästen innebär en mängd 
arbete utöver själva träningen samt 
många tävlingshelger på annan ort 
jämfört med de flesta andra elitidrotter. 
Det räcker inte för en elitryttare att hålla 
sig själv och sin häst i hög kondition, 
ryttaren måste också ha flera hästar i 
varierade åldrar i träning. Att träna en 
häst för tävling på elitnivå tar flera år av 
dagligt, systematiskt arbete. Tävlingsdel-
tagande är också en viktig del av de yngre 
hästarnas utbildning vilket gör att ryttare 
tävlar mycket, bland annat på särskilda 
unghästtävlingar. De krav som ridsport på 
elitnivå ställer på sina utövare stämmer 
alltså inte särskilt väl överens med vad en 
stereotyp roll som dotter, fru eller 
mamma i en familj kräver av kvinnor. I 
texterna framträder ett mönster där de 
kvinnliga ryttarna vävs in i sina respektive 
familjesfärer i betydligt högre grad än vad 
som är fallet med de manliga ryttarna. Ett 
resultat som stämmer överens med vad 
som observerats när det gäller rapporte-
ring av andra idrotter (6). Vi ser också i 

materialet hur män och fäder, snarare än 
kvinnor och mödrar, framstår som 
överordnade och auktoriteter. 

En fråga som kanske dyker upp hos 
läsaren är: Men är det inte precis så här 
det är? Kanske är kvinnliga ryttare mer 
intresserade av sina barn och sitt familje-
liv än vad manliga ryttare är, och visst 
brukar män vara intresserade av bilar, 
bodybuilding och ishockey i högre grad än 
kvinnor? De manliga ryttarna tar väl 
själva upp detta, det är väl inte så att 
journalisterna lägger orden i deras mun? 
Kvinnor lägger väl ofta mer kraft på 
relationer, kanske är kvinnor helt enkelt 
mer beroende av stöd och uppskattning 
från sina tränare, föräldrar och partners? 
Och varför skulle det inte kunna vara så 
att kvinnor som själva tävlar aktivt oftare 
slutar med det för att sköta marktjänsten 
åt sina ridande barn, än manliga elitidrot-
tare gör. 

Kort sagt, finns det något som säger att 
mediebilden av ryttarna är felaktig? Det är 
en viktig och intressant fråga. Ryttarna i 
vår undersökning lever naturligtvis med 
samma slags genusnormer som vi andra, 
vilket delvis kan förklara de mönster vi 
har beskrivit. Samtidigt utgör såväl 
manliga ryttare som kvinnliga elitidrot-
tare brott mot könsstereotyperna. Perso-
ner eller institutioner som på detta sätt 
bryter mot de stereotypa föreställningarna 
om hur kvinnor och män bör vara, utgör 
ett hot mot genussystemet som sådant. 
Forskarna Håkan Larsson (3,7) och Annica 
Alvén (4) menar att kvinnor i traditionellt 
manliga idrotter normaliseras i syfte att 
förminska ett sådant hot, det vill säga 
sportjournalistiken tenderar att betona 
det stereotypt kvinnliga hos kvinnliga 
elitidrottare snarare än det omvända, och 
vi menar att vi i vår studie visar att 
ridsportjournalistiken i dagspressen 
tenderar att betona det stereotypt manliga 
hos manliga ryttare. Det får i sin tur 
konsekvensen att de eventuella skillnader 
som finns mellan hur manliga och kvinn-
liga ryttare förhåller sig till familj och 
tränare dels överdrivs, dels lyfts fram och 
betonas i sammanhang där de faktiskt lika 
gärna kunde ha setts som helt ovidkom-
mande. Vad har till exempel en kvinnlig 
ryttares moderskap för relevans för 
hennes framgångar på tävlingsbanan? 
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