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Nicole Pergament Crona 

Abstract 
I anslutning till det ökade vetenskapliga intresset för relationen djur – människa ämnar jag här 

undersöka varför många hästmänniskor söker sig informella kunskapsvägar, vägar som inte 

sällan står i strid med hegemoniska diskurser och maktstrukturer inom den svenska 

hästvärlden. Mina frågeställningar är följande: Hur ser den formella kunskapsvägen i 

Hästsverige ut och varför tycks det finnas ett motstånd mot denna? Hur ser motståndet ut? 

Vad är det man väljer bort? Vad söker man istället? Materialet består av intervjuer med 

människor som valt informella sätt att nå kunskap om hästar, författarens egna erfarenheter 

samt texter som behandlar den svenska hästvärlden i stort. Resultatet kan sammanfattas i att 

människor dras till de informella kunskapsvägarna därför att dessa i större utsträckning än de 

formella betraktar hästen som en individ vars vilja och agens förtjänar respekt och förståelse. 

Nyckelord 
Häst. Människa. Relationer. Maktmotstånd. Lärande. Kunskap. Kunskapsvägar. Human-
animal studies (HAS). Kritiska djurstudier. The animal turn. Multispecies perspective. 
Autoetnografi. Experimentellt skrivande. 

 

 

 

 

 
Omslagsbild: Författaren på Melissa, med halsring som enda utrustning. Tio år efter ridskolan. 

Foto: © Dan Crona 2011.



 

 

 

  Till Melissa  

Förlåt mig; ty jag visste icke vad jag gjorde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från kring millenniumskiftet 2000: Författaren på Melissa med den utrustning som användes under ridskoletiden.  

Fotograf okänd.
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Inledning 

Bakgrund 
Första gången jag red Melissa ställde hon sig rakt upp. Två gånger under samma uteritt ställde 

hon sig rakt upp på bakbenen. Jag var ingen vidare ryttare på den tiden, men jag satt kvar. Jag 

har nämligen ett utmärkt balanssinne. Det var därför jag inte heller blev rädd. Men efteråt gick 

jag till ridskolechefen och sa att den där hästen kunde han köra tillbaka till stället den kom 

från. En sådan där kunde vi ju inte ha på en ridskola, det begrep ju vem som helst! För vad 

skulle hända den dagen den ställde sig upp med ett barn på ryggen! 

 

När jag hade avkunnat denna dom satte jag mig i bilen och började köra uppför den branta 

backen bakom stallet. Det var då den grep tag om mig. Insikten. Jag hade förtalat en annan 

varelse! En våg av skuld slog ner över mig, en oförklarlig känsla, som från ingenstans. Jag 

hade framställt denna häst som något värdelöst, något oanvändbart, någon man lika gärna 

kunde skicka hem på en gång. Varför hade jag gjort så? Egentligen visste jag ju, någonstans 

långt därinne, att den här hästen – lika lite som någon annan häst – ville något eller någon 

något ont. Att hon ställde sig upp hade ett skäl. Det kom sig av frustrationen hon kände när 

jag höll in henne, skräcken över att kanske inte få följa med de andra hästarna, flocken, när vi 

skulle galoppera över ett fält. Ändå visste jag ingenting om hennes historia. Jag visste inte då 

att det var så de hade gjort på det förra stället: lämnat henne ensam kvar i stallet när resten av 

flocken gick på tur. Hon ansågs för snabb, för hetsig, för besvärlig: henne ville man inte ha 

med i en verksamhet med turridning och det var därför hon nu var uthyrd till vår ridskola – 

förmodligen i hopp om att vi skulle vara dumma nog att ta över henne. 

 

Jag visste inte heller att hon varit skadad och därefter blivit en sekunda handelsvara, att hon 

köpts och sålts av mer eller mindre seriösa hästhandlare, valsats runt i stall efter stall, aldrig 

fått stanna. Inte heller visst jag hur ont hon hade: i hasorna, ryggen och munnen; eller vad 

röntgen senare skulle visa: att hon hade spatt och degenerativa förändringar i ryggkotpelaren. 

Jag visste inte att hennes tänder tillåtits växa på ett sådant sätt att varje form av bett gjorde 

henne illa. Det var därför hon ställde sig upp när jag tog i tyglarna: för att komma undan 

bettet. Ett bett är en bit metall som trycker på de känsligaste delarna i hästens mun. Detta var 
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dessutom ett ledat bett som när ryttaren tar i tyglarna viker sig på mitten och därmed skjuter 

upp och nyper hästen i gommen. 

 

Mot allt detta försvarade sig Melissa. För att det gjorde ont, ett problem om vilket hon var 

långt ifrån ensam: majoriteten av alla hästar som lever under människans ”beskydd” utsätts 

mer eller mindre regelbundet för någon form av obehag eller smärta. Studier har visat att 86 

procent av alla hästar som används till ridning eller körning går omkring med trycksår i 

munnen (Tell 2004:12). Det är så vi rider. Det är så vi styr, stoppar, kontrollerar och ”formar” 

dessa djur.  

 

Men till skillnad mot de flesta andra hästar var Melissa alltså en häst som försvarade sig. Hon 

visste inte bättre. På ett filosofiskt plan kan man säga att hon försvarade sig mot människan 

och människans föreställningar om sin egen överhöghet. Vetenskapsteoretikern och biologen 

Donna J. Haraway (2008) har redogjort för hur dessa föreställningar har sin bakgrund i den 

västerländska humanismen, med start i den kristna teologins skapelseberättelse om hur Gud 

skapade människan till sin avbild och satte henne att “råda över fiskarna i havet och över 

fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur 

som röra sig på jorden” (Första Mosebok 1:26). Men Melissa hade inte läst 

skapelseberättelsen. Hon förstod inte sin tilldelade plats i tillvaron och blev därför klassad 

som en hysterika, en svår och besvärlig häst – utom av ridskolebarnen. De tyckte att hon var 

själva sinnebilden för ”söt” varför de – till ridlärarnas förskräckelse – korade henne till ”Årets 

ridskolehäst”. 

 

För hon blev kvar på ridskolan, där hon, som det flyktdjur hon var, försökte springa ifrån sina 

obehag: hon sprang och sprang för att undkomma smärtan från den skavande och illasittande 

sadeln; hon sänkte ryggen under de obalanserade ryttarna; hon försökte höja huvudet och 

öppna munnen för att undkomma trycket på laner och gom.1 Resultatet blev en hållning som 

går stick i stäv med dressyrvärldens ideal om en häst som ”går i form” (se nästa sida) – och 

repressalierna lät heller inte vänta på sig: hon förseddes med inspänningstyglar som tvingade 

ner hennes huvud i en låg position; aschenremmen2 drogs åt ännu hårdare för att helt hindra 

                                                

 
1 Laner är de känsliga och tandlösa partierna i en hästs underkäke där bettet är placerat. 

2 Aschenrem är en smal rem, monterad nederst på ett huvudlag (träns), vars syfte är att hindra hästen från att gapa. 
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henne från att öppna munnen; ridskoleeleverna (varav jag var en) tillsades att bli ”arga”; ta 

hårdare i tyglarna och samtidigt driva, det vill säga trycka och sparka henne hårdare i sidorna. 

Varför vi skulle göra så förstod vi aldrig riktigt, i alla fall inte jag. 

 

Jag försökte dock göra som ridlärarna sa åt mig. Men det kändes inte bra. Det var bara i 

återhämtningspauserna, när tyglarna tilläts bli långa, som Melissa äntligen sänkte sitt huvud 

och slutade kämpa emot. Och när jag fuskade, vilket jag gjorde så fort ridläraren tittade åt ett 

annat håll. För jag hade blivit kär i denna lilla missförstådda häst; i en individ som helst inte 

lämnade boxen när det var dags för ridlektion, som mer eller mindre hade stängt av, gått in i 

sig själv, slocknat. Dessutom hade jag hittat en guru: Klaus Ferdinand Hempfling, som i 

hemlandet Tyskland hade ”rört om i hästetablissemanget” med sina på 90-talet ”provokativa 

idéer” (Hempfling 1997: förord). Jag läste hans Dansa med hästar: Kommunikation genom 

kroppsspråk. Samlad ridning på hängande tygel (1997), från pärm till pärm. Den beskrev hur 

man kan få en häst att ”samla sig”, gå i den eftersträvansvärda ”formen” utan stöd, som det 

eufemistiskt heter på dressyrspråk när ryttaren med tygelns hjälp placerar hästens huvud i 

önskvärd position. Detta ”stöd” var just det Melissa opponerade sig mot, eftersom hur hon än 

försökte vara till lags, vad hon än gjorde, fanns det kvar där: obehaget. Hon fick aldrig någon 

eftergift som det heter när man lättar på trycket, ger tillbaka tygeln. Eftergiften uteblev 

eftersom det aldrig var någon som sa åt mig – eller någon av de andra eleverna – att ge henne 

den. Man talade inte om eftergift på min ridskola. Man talade inte om samling heller. Man 

bara uppmanade eleverna att driva med skänklarna och samtidigt hålla emot med tyglarna. 

Varför vi skulle göra så förstod vi aldrig riktigt, mer än att det skulle se ”snyggt” ut. 

 

Vad som egentligen menas med samlad ridning eller ”samling” eller att ”gå i form”, och vad 

man vill uppnå med det, är förmodligen en av de mest omdiskuterade frågorna inom 

ridkonsten överhuvudtaget. Skänklar och tyglar kallas på dressyrspråk för hjälper – de ska 

”hjälpa” hästen att förstå vad ryttaren vill att den ska göra. Men för mig var dessa hjälper lika 

motstridiga som jag förmodar att de var för Melissa. Det var som att ”bromsa” och ”gasa” 

samtidigt. Förfarandet kallas ”att driva hästen fram till handen”, få den att ”samla sig”. Senare 

har jag läst mig till att syftet är att få den att arbeta ergonomiskt, i balans, det vill säga att få 

den att kompensera för ryttarens vikt genom att lägga sin egen vikt bakåt, skjuta in sina 

bakben under sig och korta sin överlinje, det vill säga bli rund i rygg, hals och nacke.  
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Hempfling hade emellertid en helt annan metod för att uppnå denna samling: en metod som 

gick ut på att kommunicera med hästen via ryttarens balans och finstilta kroppsspråk, något 

som ställde helt andra krav på mig som ryttare. Jag behövde därför hjälp och fann den oväntat 

i ridskolans stallskötare. Det var hon som hade det närmaste umgänget med hästarna, det var 

hon som mockade, fodrade och skötte in- och utsläpp, och det var därför hon som kände dem 

bäst. Något i Melissas väsen hade med tiden besegrat även henne, väckt hennes sympati för 

denna missförstådda häst och tillsammans började vi – i smyg på kvällar när ridbanan var 

ledig och vi kunde undvika andras dömande blickar – försöka hitta ett annat sätt att rida 

Melissa; få henne att hitta sin form och sin balans – utan att ta henne i munnen. Förlösande 

blev ännu en bok, en i Sverige då helt nyutkommen ridlära av Sally Swift (2000). Också 

denna betonade den kroppsmedvetna ridningen, där ryttaren uppmanas att fokusera mera på 

sig själv, på sin egen kropp och balans, än på hästens. En lära där mentala bilder och känslor 

ersatte svårtydda begrepp och motstridiga kommandon. Jag fick lära mig att rida med ”mjuka 

ögon” för att bättre känna hästens rörelser under mig och jag fick föreställa mig att jag hade 

fågelungar i händerna för att inte hålla för hårt i tyglarna (Swift 2000:18, 88). Och så en kväll 

hände det: den fula ankungen Melissa förvandlades inför våra ögon till en svan. Där gick hon! 

Med framåtbjudning och i form: bakbenen under sig, böjd nacke, sammandragna magmuskler 

och fint rundad rygg. Hon var så vacker. Och det mest otroliga av allt: tyglarna hängde lösa! 

 

Den där kvällen på ridbanan förstod jag att det fanns andra sätt rida och förhålla sig till hästar 

än de jag lärt mig på ridskolan. Insikten ledde till att jag avslutade såväl Melissas som min 

egen karriär där. Jag köpte loss henne, trots att veterinärbesiktning och böjprov visade att hon 

var ”måttligt till kraftigt palpationsöm över ryggraden” och hade en engradig hälta höger 

bak.3 Tävla skulle hon med sina skador aldrig mer kunna, men det gjorde mig inget, jag var 

inte intresserad av att tävla. Inte på Melissa. Under de få försök vi hade gjort på lokala 

klubbtävlingar i hoppning hade denna redan stressade häst betett sig om möjligt ännu mera 

stressat. Min känsla var att hon led av prestationsångest och sådan visste jag bara allt för väl 

vad det var. 

 

                                                

 
3 Palpationsöm betyder att hästen uppvisar ömhet vid palpation, det vill säga vid tryck med händer och/eller fingrar. 

Böjprov är ett slags provokationstest där eventuell hälta bedöms på en femgradig skala. 0 är ingen hälta alls. 5 
betyder att hästen inte kan stödja på benet. 
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Syfte och frågeställningar 
När vi lämnade ridskolan i början av detta millenium fann vi ganska snart att vi ingalunda var 

ensamma ”därute”. Vi var inte ensamma i sökandet efter någonting annat. Utanför ridskolans 

och ridsportens domäner, utanför det formella Hästsverige, pågick i själva verket en 

revolution. Under decennierna kring millennieskiftet hade en rad alternativa sätt att rida, att 

umgås och leva med hästar, börjat ta form i Sverige. Detta skedde parallellt med att det 

svenska hästintresset överlag formligen exploderade under samma tid: På mindre än 40 år 

ökade antalet hästar i vårt land med närmare 600 procent: från cirka 50 000 år 1980 till 

närmare 360 000 idag. Sverige är därmed det näst hästtätaste landet i Europa, med 39 hästar 

per tusen invånare (Greiff & Hedenborg 2007:11, Hästnäringens Nationella Stiftelse 2018, 

Kielén et al 2018:57). 

 

Men samtidigt som allt fler har skaffat sig egen häst, en halv miljon svenskar sägs ”rida 

regelbundet” och ytterligare en halv miljon ha ”regelbunden kontakt med hästar” 

(Hästnäringens Nationella Stiftelse 2018), är det tvärtemot vad man skulle kunna tro bara en 

mindre del av dessa som tar den formella kunskapsvägen – via ridskolorna och ridklubbarna – 

för att lära sig om hästar och ridning; och bara en mindre del som ägnar sig åt ridsport, det vill 

som säga som tävlar. År 2016 hade Svenska Ridsportförbundet (SvRF) drygt 153 400 

medlemmar (Hästnäringens Nationella Stiftelse 2018, Svenska Ridsportförbundet 2017). 

Siffran är förhållandevis låg med tanke på den ”kollektivanslutning” som råder: alla som vill 

tävla i ridsport i Sverige (från så kallade inbjudningstävlingar4 på klubbnivå till nationell nivå) 

måste, för att få tävlingslicens, vara medlemmar i någon av de 900 ridklubbar som i sin tur är 

anslutna till SvRF (det går inte att ansluta sig individuellt) (Svenska Ridsportförbundet 2016). 

Samtliga tävlingsryttare är med andra ord, genom sitt medlemskap i sin lokala ridklubb, 

automatiskt också medlemmar i centralorganisationen, SvRF.5 

 

Så om det stämmer att närmare en halv miljon svenskar rider regelbundet, men att bara drygt 

153 000 av dessa utgörs av medlemmar i Svenska Ridsportförbundet, så inställer sig frågan 

                                                

 
4 Inbjudningstävling innebär att lokala ridklubbar bjuder in varandra till tävling. 
5 Vidare är cirka 125 000 svenskar ”lektions- och motionsryttare”, vid någon av de 540 offentligt finansierade och till 

Ridsportförbundet anslutna ridskolorna.5 Till detta kommer ytterligare cirka 4000 ryttare med funktionsnedsättning 
vilka också är medlemmar (Hippson 2008:26, Nikku 2005:29, Svenska Ridsportförbundet 2017). 
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vad de cirka 350 000 ryttarna som inte är medlemmar sysslar med?6 Liksom den ytterligare 

halva miljon som sägs ha regelbunden kontakt med hästar? Varifrån hämtar alla dessa 

människor sin kunskap om ridning och hästar? Det är mot denna bakgrund som mitt syfte tar 

form. För trots att institutionerna bakom vad jag här kallar den formella, eller ”officiella”, 

hästvärlden de facto endast representerar en minoritet av alla som ägnar sig åt ridning och 

hästar, framstår de likväl i de flesta diskursiva sammanhang som varandes Hästsverige med 

stor H. Eller som H i hegemoni – och därtill en mäktig sådan. 

 

I anslutning till detta millenniums ökade vetenskapliga intresse för relationen djur – 

människa, är det därför min avsikt att här närmare undersöka och diskutera de 

bakomliggande orsakerna till många hästmänniskors val att söka sig informella 

kunskapsvägar, vägar som inte sällan står i strid med hegemoniska diskurser och 

maktstrukturer inom den svenska hästvärlden. 

 

Mina frågeställningar är mer specifikt:  

• Hur ser den formella kunskapsvägen i Hästsverige ut och varför finns det ett motstånd 

mot denna?  

• Hur ser motståndet ut? Vad är det de informella hästmänniskorna väljer bort och vad 

är det söker istället?  

Definitioner och avgränsningar 
Den som idag kliver in i ett stall eller ridhus möts oundvikligen av en uppsjö normer, regler 

och praktiker länkade till kulturella föreställningar om vad som utgör en häst och hur en sådan 

bäst bör betraktas, bemötas och behandlas. Men den svenska hästkulturen är lika lite som 

någon annan kultur en homogen eller statisk företeelse: tvärtom är den föremål för ständiga 

diskussioner om olika synsätt och tolkningar. Som forskare är det inte min uppgift att avgöra 

vad som är rätt eller fel i dessa diskussioner. Inte heller gör jag anspråk på att ge en 

heltäckande bild av de olika synsätten – vare sig de som finns inom den formella eller den 

                                                

 
6 Alla dessa 350 000 ryttare behöver i och för sig inte tillhöra någon ”alternativvärld”. Det är till exempel fullt möjligt 

– om än troligen inte så vanligt - att ta privatlektioner för sitt eget nöjes skull, d v s utan att tävla, vilket inte kräver 
medlemskap i någon klubb och därmed inte heller i SvRF. Många hopp- och dressyrryttare rider privat för så kallade 
A-, B-, eller C-tränare vilka i sin tur har fått sin tränarlicens från SvRF efter utbildning på Ridskolan Strömsholm, se 
vidare i kapitlet ”Den formella kunskapsvägen”.  
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informella hästvärlden. Därtill är de alldeles för många. Det är heller inte mitt syfte. Mitt syfte 

avgränsar sig till att undersöka varför det finns ett motstånd mot den officiellt sanktionerade 

kunskapen, varför det har uppstått alternativ, och vad det är som gör att människor väljer 

andra vägar till kunskap än de som serveras av den hegemoniska maktstrukturen. 

 

Att klart och tydligt definiera vad jag avser med den informella hästvärlden låter sig dock inte 

göras så enkelt, för den är en allt annat än entydig värld. Inte heller kan man påstå att här 

råder något slags konsensus. Som tidigare sagts finns det idag en mängd informella ”läror”, 

filosofier och ridstilar utanför de formella kunskapsvägarna och disciplinerna. Hur många de 

är, eller hur många som söker sig till dem, är inte det viktiga för mitt syfte. Det viktiga är att 

peka på att dessa informella kunskapsvägar existerar, sida vid sida med de formella, liksom 

att diskutera vad det är som gör att mina informanter föredrar dem framför de formella. Av 

den anledningen har jag i mina diskussioner, såväl som vid mitt urval av material, helt sonika 

valt att låta den gemensamma nämnaren, för vad jag avser med den alternativa eller 

informella hästvärlden, vara alla sådana hästaktiviteter som inte på något sätts ryms inom, 

eller härrör ur det formella Hästsveriges verksamhet, det vill säga Svenska Ridsportförbundet 

och den så kallade hästsektorn (se längre fram).  

 

Slutligen är det inte heller min uppgift att leverera ”sanningar” om hästar och hur de 

egentligen fungerar. Jag är etnolog. Inte etolog. Som etnolog är mitt fokus – trots det 

multispecies perspective (se vidare under det teoretiska avsnittet) jag här har valt – trots allt 

människan: människan och hennes föreställningar, människan och hennes relationer. I det här 

fallet hennes relation till hästen. 

Tidigare forskning om relationen människa – häst 

Etnologins bidrag 

Det posthumanistiska forskningsfältet human animal studies (HAS), eller kritiska djurstudier 

som perspektivet kommit att kallas på svenska, har inom de kulturvetenskapliga disciplinerna 

på senare år erhållit en sådan status att det till och med talas om ”the animal turn” (se nedan 

under teoretiska överväganden). Från den etnologiska institutionen vid Stockholms universitet 

bidrar åtta svenska etnologer med boken Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter: 
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Djuren finns i vårt språk, de koloniserar vårt tänkande och de befolkar våra böcker och 
konstverk. På något sätt pockar de ständigt på vår uppmärksamhet. De är som oss, men ändå 
inte. Genom djuren får vi syn på oss själva.7 

 

Boken består av essäer om djurens förmåga att väcka människors känslor och engagemang. 

Det finns dock anledning att fråga sig vad detta engagemang egentligen består i. 

Vetenskapsteoretikern Donna J. Haraway (2008) påminner oss om hur den tidigare naturliga 

kontakten med djur, för den urbana människan i hög grad har ersatts av den representativa – 

vi växer upp med djuren i barnböcker, naturprogram, filmer, djurparksbesök etcetera, men har 

alltmer sällan kontakt med verkliga djur i vår vardag – något som återspeglas i såväl 

fascination som mer eller mindre frekventa vanföreställningar om djur (för att inte tala om 

den ökade förekomsten av allergier). Kanske är detta bakgrunden till att samtliga av de ovan 

nämnda essäerna uteslutande handlar människans relation med de vilda djuren? Hur det nu än 

förhåller sig med den saken förekommer här följaktligen inga studier av relationen människa 

– (tam)häst.  

 

Betraktat över tid tycks etnologins intresse för människans relation till hästen överhuvudtaget 

varit relativt sporadiskt. Jag finner det en smula anmärkningsvärt, med tanke på den 

explosionsartade utveckling hästintresset haft i samhället i stort, liksom med tanke på den 

ställning hästen historiskt har haft som statussymbol i det svenska bondesamhället (Greiff & 

Hedenborg 2007:143f, Myrdal 1986:104). Mellan Brita Egardts avhandling Hästslakt och 

rackarskam (1962), (om äldre tiders fördomar mot att äta hästkött) och Ella Johanssons 

avhandling, Skogarnas fria söner. Maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete 

(1994), (om bland annat arbetshästarnas betydelse för de norrländska skogsarbetarna kring 

sekelskiftet 1900), passerade mer än trettio år. Därefter dröjde det ytterligare tio, tills Sara 

Berglund kom med sin avhandling, Vägen till vinnarcirkeln (2006), om travhästens roll i 

dagens samhälle, liksom om hur travhästen ”görs och tillskrivs mening inom den kulturella 

kontext som travsporten utgör” (Berglund 2006:16).  

                                                

 
7 Presentation av boken ”Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter” som ännu ej är färdigställd. (Institutionen för 
kultur och estetik 2015). Författarna är Simon Ekström, Mattias Frihammar, Sverker Hyltén-Cavallius, Helena Hörnfeldt, 
Lars Kaijser, Elin Lundquist, Susanne Nylund Skog, Michell Göransson.  
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Även om det finns likheter mellan Berglunds studie och min egen, i det avseendet att de båda 

behandlar relationen människor och hästar, är det emellertid två helt olika världar, eller som 

Berglund skriver ”kulturella kontexter”, vi rör oss i (Berglund 2006:16): Medan Berglunds 

studieobjekt är den professionaliserade travvärlden, huvudsakligen befolkad av män, är min 

egen ridvärld en i huvudsak kvinnlig sfär, till största delen bestående av amatörer med hästar 

som hobby (Kielén et al. 2018: sammanfattning). Ser man på dagens svenska hästsamhälle i 

stort är det undantagandes travsporten utan tvekan en kvinnlig domän. Den vanligaste 

hästhållaren är idag en kvinna mellan 41-65 år (Kielén et al. 2018:52); och de allra flesta – 

eller 85 % – av alla som rider är kvinnor (Nikku 2005:29). Förr var det inte så. Då var hästen 

mannens angelägenhet och runt hästen härskade en maskulinitetskultur, något som utförligt 

har behandlats inom den etnologiska forskningen (Berglund 2006, Johansson 1994), men som 

kanske i ännu högre grad har uppmärksammats utanför etnologins domäner. 

Utometnologisk forskning 

I den tvärvetenskapliga antologin I sulky och sadel. Historiska perspektiv på svensk trav- och 

galoppsport (Greiff & Hedenborg 2007) pekar Mats Greiff och Susanna Hedenborg ut tre 

manliga miljöer där hästsport och bruket av hästar har sitt historiska ursprung: armén, jord- 

och skogsbruk samt transportväsendet (2007:143).8 Med citat från bland annat Gösta 

Bergengrens memoarer Hästar och hästfolk (1951), visar Greiff & Hedenborg även diskursiva 

exempel som belyser de sanna ”hästkarlarna” – dessa män, av virke som var alltifrån klent, 

som ägnade sig åt ”djerfa ritter” och som det var ”både krut och stål i” (Greiff & Hedenborg 

2007:143). Författarna blottlägger även frågor som har med konflikter och maktrelationer att 

göra: utifrån klass, genus, etnicitet och generation analyseras olika maktstrukturer genom 

trav- och galoppvärldens historia. Med tiden har emellertid, såsom Greiff & Hedenborg också 

visar, en ”feminiseringsprocess” [och därmed maktförskjutning] av hästkulturen skett: ”[d]et 

är till och med så att kulturen kring hästen har omskapats och börjat präglas av en konstruerad 

kvinnlighet” (2007:144). Med utgångspunkt från skillnaderna i de två travlegendernas, Sören 

Nordins och Stig H Johanssons, respektive memoarer diskuterar Greiff & Hedenborg 

huruvida förändringen från ”en teknisk ingenjörskonstdiskurs”, företrädd av den ett kvartsekel 

äldre Nordin, till en ”omvårdnadsdiskurs”, som är mer framträdande hos den yngre 
                                                

 
8 I denna antologi har etnologen Sara Berglund (2007) även bidragit med ett kapitel om hästens betydelse i skapandet 

av en statusfylld manlighet. 
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Johansson, åtminstone delvis kan förklaras med att allt fler kvinnor gjort sitt inträde i sporten 

från 1990-talet (2007:141). Greiff & Hedenborg menar att denna förändring sannolikt också 

har förändrat maktbalansen i travvärlden, genom att tränaren idag behöver ”andra slags 

yrkesskickligheter” som mer handlar om kompetens i omvårdnad och veterinära kunskaper, 

något som kanske även förändrar tränarens position visavi lärlingar och hästskötare (av vilka 

de flesta är kvinnor) (Greiff & Hedenborg 2007:141).  Detta, menar jag, tyder på att de 

mjukare värderingarna har börjat väga tyngre, något som också avspeglas i mitt eget material. 

 

I jubileumsboken Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportförbundet 

har Hedenborg genomgående använt sig av genusperspektivet för att analysera den ganska 

omfattande förändring som Svenska Ridsportförbundet genomgått under de 100 år som gått 

sedan det bildades 1912 (Hedenborg 2013:17). 

 

Den kvinnliga hästvärlden av idag är också utgångspunkten för essäsamlingen, Över alla 

hinder: En civilisationshistoria (Hedén et al. 2003). Här frågar sig Anne Hedén, Moa Matthis 

och Ulrika Milles vad som hände med den värld där de själva de växte upp: ”[H]ästvärlden 

var våra liv, den framstod som ett mäktigt civilisationsbygge som vi enligt kvinnomönstret 

tvingades överge och glömma. Vad hände egentligen där?” (2003:9). För att få svar på denna 

och andra frågor fick de tre författarna lov att bli ”återvändare”: Som tusentals andra kvinnor, 

återvände de i vuxen ålder till stallen och ridhusen, bokstavligen men också i minnena och 

hästböckerna: ”Som främlingar och infödingar kom vi tillbaka och återupptäckte hierarkierna 

och disciplinen men också ett språkligt band som förenar hästflickor i flera generationer” 

(2003:9). Som kommer att framgå av det följande har en hel del av empirin i denna 

essäsamling fått tjänstgöra som jämförelsematerial och motvikt till mitt eget material.  

 

Om relationen människa – häst inte kan sägas ha fått någon större uppmärksamhet inom den 

etnologiska forskningen, så har den under de senaste decennierna utforskats desto mer inom 

granndisciplinerna: inom kulturantropologin, socialantropologin och genusvetenskapen har 

det under de senaste decennierna producerats ett flertal intressanta studier.9 Anita Maurstad, 

Sarah Cowles och Dona Davies hävdar till exempel att det etnografiska studiet av häst-

                                                

 
9 Se t ex Birke et al. 2004, Csordas 1999, Maurstad et al. 2013)  
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människa-relationen är ett växande fält – inte minst sedan ”multi-species ethnography [se 

vidare under ”The Animal Turn” - teoretiska överväganden nedan] har fått erkännande och 

funnit fäste som ett signifikant område för teoretisk och metodologisk innovation inom 

socialantropologin” (Maurstad el al. 2013:322, min översättning). I studien Co-being and 

intra-action in horse-human relationships: a multi-species ethnography of be(com)ing human 

and be(com)ing horse (2013) har denna norsk/amerikanska forskartrio gjort ett fruktbart 

försök att tillämpa Donna J. Haraways ”flerartsperspektiv” (multispecies perspective, se under 

”The Animal Turn” - teoretiska överväganden nedan) på ämnet ryttare – häst. Sextio ryttare, i 

Norge och västra USA, har intervjuats i syfte att undersöka hur de i ridningen, på djupet och 

kroppsligt, upplever ögonblick av ömsesidighet med en annan art, liksom hur 

kommunikationen ser ut i formandet av relationen häst-människa. Studien har flera 

beröringspunkter med min egen, men medan Maurstad et al. har sitt fokus på relationen 

ryttare och häst, det vill säga den kroppsliga överföring, eller kommunikation, som ryttarna 

upplever i själva ridningen, ligger mitt eget intresse i vad som händer mellan människa och 

häst, alltså även den relation som pågår i den avsuttna situationen. Möjligen tycker jag också 

att det är en brist att Maurstad et al., med tanke på sitt materials storlek, inte närmare 

beskriver vilken typ av ryttare det är som de har intervjuat: om de är glada amatörer, 

”skogsmullar”, fritidsryttare eller mer eller mindre seriösa tävlingsryttare. Med andra ord: om 

de kan tänkas tillhöra den traditionella eller den alternativa sfären. Kanske kan det bero på att 

uppdelningen inte är lika tydlig i de länder, Norge och USA, där de har företagit sin studie? 

Det hade dock varit intressant att veta om man kan urskilja några skillnader i den kroppsliga 

upplevelsen av ridningen, liksom av graden, eller arten, av upplevd ömsesidighet med hästen 

mellan olika kategorier ryttare. Dessvärre är den frågan alldeles för omfångsrik för att kunna 

besvaras inom ramen för denna studie. Mina egna informanter hör ju alla till den alternativa 

världen. De flesta av dem har dock tävlat tidigare. 

 

Som ytterligare värdefullt material, har det arbete som gjorts av etikforskaren Petra Andersson 

varit.10 I rapporten Hästvälfärd, intressekonflikt och normativ etik (2012) undersöker 

Andersson till exempel hur olika människor uppfattar ”god hästvälfärd”. Med hjälp av 

enkäter, intervjuer och litteratursökning har hon kunnat konstatera att det råder stor oenighet 

kring denna fråga. Men det är i synnerhet Anderssons uppehållande vid de etiska aspekterna 

                                                

 
10 Se t ex Andersson 2012, 2013a, 2013b, 2013c, 2015. 
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av häst-människa-relationen som intresserat mig. I en rad krönikor i ”kunskapsmagasinet” 

Hippson Magazine, diskuterar Andersson frågor som ledarskap kontra partnerskap mellan 

häst och människa, liksom huruvida ridsportens existens kan betraktas som berättigad, med 

tanke på de metoder som där används. Vi får anledning att återkomma till filosofen 

Andersson, som betraktar sig själv som hobbyryttare (Andersson 2013a, 2015). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammantaget kan om den tidigare forskningen om relationen människa– häst sägas att 

emedan ämnet endast sporadiskt har behandlats inom den etnologiska forskningen har det 

under senare år desto mer varit föremål för andra discipliners intresse. Men även om vissa 

studier har berört maktstrukturer i dagens svenska hästvärld (Greiff & Hedenborg 2007), 

tycks man tidigare inte i någon större utsträckning ha intresserat sig för det eventuella 

maktmotståndet. Vidare tycks man, med få undantag (Andersson 2012), bara haft ögon för 

den formella, officiellt sanktionerade kunskapsförmedlingen (Hedenborg 2013). Och detta 

trots att den informella, eller icke-officiella, i själva verket (vilket torde ha framgått av det 

ovan anförda) idag förmodligen är vanligare och mer omfattande. Inte heller tycks någon ha 

ställt sig frågan varför den traditionella ridsportvärlden (i meningen medlemskap i någon av 

de ridklubbar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet) tappar mark,11 samtidigt som 

den rörelse som jag här kallar ”den informella” tycks växa. 

 

Det är i ljuset av denna ”kunskapslucka” som jag hoppas att föreliggande studie i någon mån 

ska bidra med ny kunskap. 

Metod och material  

Intervjuer 

För att undersöka den informella hästvärlden av idag har jag under april – maj 2018 intervjuat 

tio personer som i likhet med mig själv, av ett eller annat skäl, valt ett informellt sätt att 

inhämta kunskap om hästar. Samtliga har anonymiserats – fått fingerade namn – i syfte att få 

dem att känna att de kan tala fritt och utan eventuella påföljder, som till exempel att någon 

skulle be dem förklara sina uttalanden eller något liknande. Men eftersom några av de 

intervjuade är ”kändisar”, i egenskap av ridinstruktörer inom den alternativa världen, är det 
                                                

 
11 Se längre fram, under kapitlet Den formella kunskapsvägen. 
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svårt att helt dölja deras identitet – trots de fingerade namnen. Deras uttalanden kommer att 

avslöja dem – i alla fall för dem som känner eller känner till dem. Min övertygelse är dock att 

detta knappast är något problem för dessa informanter. Det de har berättat för mig i dessa 

intervjuer skulle de lika gärna kunnat säga offentligt. De representerar så att säga sig själva i 

sina yrkesroller när de uttalar sig inför mig. Detta vågar jag påstå eftersom jag känner dessa 

personer väl och tidigare även skrivit artiklar om dem. 

 

Nio av de tio är kvinnor, något som ganska väl representerar den faktiska könsfördelningen 

bland dem som rider regelbundet i Sverige: år 2005 sades de kvinnliga ryttarna motsvara 85 

procent av de som rider (Nikku 2005:29).12 Alla tio har tidigare ridit på ridskola. Vid sidan av 

ryttare är alla också hästägare (eller har varit) och sju av dem är därutöver hästhållare.13 

Åldersfördelningen är 32 till 69 år, vilket relativt väl representerar hästhållare nationellt: den 

vanligaste hästhållaren idag är som tidigare nämnts en kvinna mellan 41 och 65 år (Kielén et 

al 2018:5).14  

 

Med ett undantag är det ingen av de intervjuade som idag tävlar i någon hästsport, även om de 

flesta (åtminstone 9 av 10) har gjort det tidigare, eller åtminstone gjort det någon gång. Ingen 

har dock tävlat på högre nivå. Att mina informanter inte ägnar sig åt tävling har inte varit ett 

medvetet val eller kriterium från min sida vid urvalet, utan en ren tillfällighet. Min bedömning 

är dock att de flesta inom den informella hästvärlden avstår från tävlingar, något som 

bekräftas av en av mina informanter som är ridinstruktör i akademisk ridkonst: av hennes 

                                                

 
12 Det är dock något oklart huruvida procentsatsen avser alla som rider (hur man nu med säkerhet kan säga hur 

många de är) eller bara de som är knutna till Svenska Ridsportförbundet. Enligt SvRF var emellertid antalet 
kvinnliga ryttare i förbundet 90 % år 2015 (Svenska Ridsportförbundet 2017). 

13 Man skiljer på hästägare och hästhållare. Båda egenskaperna har juridiska implikationer. Hästägare är den som 
äger häst, vilket i sig innebär en rad ansvarsförpliktelser enligt gällande djurskyddslagstiftning. Vad som avses med 
hästhållare tycks dock något oklart: Medan en av Jordbruksverkets definitioner lyder ”att man har häst/hästar på sin 
fastighet/anläggning och att man har det praktiska ansvaret för dessa” (Kielén et al. 2018:3), heter det på ett annat 
ställe att ”[h]ästhållaren är den som för tillfället har ansvaret för hästen” (Jordbruksverket 2017). Hästhållaren är 
emellertid – oavsett om hen äger anläggningen eller inte - med andra ord inte nödvändigtvis samma person som äger 
hästen eller hästarna – dessa kan vara så kallade inackorderingshästar, foderhästar eller hästar som står på 
anläggningen i syfte att få träning, utbildning eller för att användas i någon form av verksamhet (ridutbildning, 
turridningsverksamhet, avel etc.). En av mina informanter är i detta hänseende ett gränsfall: hen är ansvarig för sina 
och andras hästar på en gård som hen själv inte äger. Huruvida hen därmed, i strikt juridisk mening, räknas som 
hästhållare eller inte, är som sagt något oklart. 

14 Vad gäller genomsnittsåldern för dem som rider regelbundet är den troligen lägre. Ridsporten räknas idag som den 
näst största ungdomsidrotten – bara fotbollen är större, se Svenska Ridsportförbundet 2017. 
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cirka 300 elever är det ”inte många” som fortfarande tävlar inom någon ridsport (inom den 

akademiska ridkonsten förekommer inte tävlingar alls).15 

 

Tre av informanterna ägnar sig professionellt åt att på ett eller annat sätt föra den informella 

kunskapen vidare (och en fjärde är i uppstartfasen); de är instruktörer i någon form, men är 

samtidigt också själva elever, det vill säga de tar lektioner och går på ”clinics” för andra 

instruktörer.16 Dessa informanter känner jag ganska väl sedan tidigare. Vi har mötts 

upprepade gånger i olika hästsammanhang och jag betraktar dem idag som mina vänner. Man 

kan naturligtvis ha synpunkter på detta, och själv har jag ställt mig frågan om det är lämpligt 

att använda sina vänner som informanter. Kanske skulle jag påverka dem i allt för hög 

utsträckning? Kanske skulle våra samtal bli väl informella? Kanske skulle värdefull 

information bli ”hängande i luften” emedan de känner mig, vet vad jag kan och utgår ifrån att 

jag ”vet vad de menar”? Sara Berglund, som precis som jag både är etnolog och 

hästmänniska, fann till sin förvåning under sitt fältarbete i travstallarna att en av de ”bästa” 

intervjuerna hon gjorde var den när hon inte i förväg avslöjade sina egna hästkunskaper för 

informanten, eftersom hon då kunde komma runt den ”införståddhet” som annars uppstod 

(Berglund 2006:25).17 Men trots alla dessa invändningar bestämde jag mig för att ändå 

fortskrida enligt planerna. Dels var det en praktisk fråga, personerna jag valde bodde på ett 

avstånd som var överkomligt för mig ur kostnads- och tidssynpunkt. Dels ansåg jag att dessa 

personers representativitet för den grupp jag här avser att studera väger tyngre än deras 

eventuella olämplighet för att de råkar vara mina vänner.  

 

Ytterligare en aspekt av att använda mina vänner som material handlar om min ambition att 

”tänka poetiskt” (se nedan, under Autoetnografi). Detta innebär med Shahram Khosravis ord 

att ”’hålla levande en känsla av vad det innebär att leva i den värld man kämpar för att förstå: 

genom poetiskt tänkande fokuserar man vare sig på sin egen subjektivitet eller på den 

objektiva verkligheten, utan på vad som uppstår i rymden däremellan” (Khosravi 2010:5f, 

                                                

 
15 Akademisk ridkonst är en ridstil som bygger på den undervisning som gavs inom de klassiska ridakademierna under 

renässans- och barocktiden (se avsnittet: Från ridakademi till kavalleriridning nedan). 
16 Så kallade clinics (betoning på första stavelsen) är vanligt förekommande inom ridvärlden. Ordet är ett låneord från 

engelskan och betyder ungefär ”seminarium”, ”träningsläger” eller ”kurs”. En clinic leds ofta av någon som 
betraktas som mer eller mindre expert inom området ifråga (Wikipedia 2014).  

17 Hästmänniska är ett ofta förekommande begrepp i denna studie. Vad jag avser härmed är helt enkelt en människa 
som över tid, på ett eller annat, sätt umgås med hästar – och som därmed (förhoppningsvis) lär sig något. 
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min översättning).18 I min tolkning är det någonstans i denna ”rymd” som såväl mina egna 

subjektiva erfarenheter som informanternas möter ”den objektiva verkligheten” – vad nu det 

är. Att tänka poetiskt under ett forskningsarbete kan måhända förefalla ”ovetenskapligt” men 

också Khosravi har intervjuat sina vänner och han är ändå professor i socialantropologi. 

 

Med mina fyra vänner gjorde jag djupintervjuer som spelades in hemma hos dem. 

Intervjuerna var semistrukturerade i så motto att jag som utgångspunkt hade en frågelista från 

vilken intervjuerna sedan fick anta formen av fria samtal. Intervjutiden med dessa varierade 

mellan 2-3 timmar. De övriga sex informanterna kom jag i kontakt med genom att de är elever 

åt två av de förra (instruktörerna). Fem av dessa var för mig helt nya bekantskaper, medan det 

visade sig att jag kände den sjätte helt flyktigt från en gemensam hästutbildning. Intervjutiden 

med dessa varierade mellan 7 minuter och en och en halv timme. Den kortare intervjutiden (7-

11 minuter) berodde främst på att fyra intervjuer inte var uppgjorda i förväg: informanterna 

infångades mer eller mindre ”i flykten”, på väg ut från ridhuset direkt efter en lektion, med 

trampande hästar som skulle sadlas av och lastas på transporten. Att de (och deras hästar!) 

samtidigt med dessa bestyr skulle delta i en längre oförberedd intervju hade varit att begära 

för mycket. Till min förvåning fick jag ändå ut väldigt mycket av dessa korta intervjuer, där 

jag fokuserade på frågeställningen varför de har valt att tillägna sig en informell ridlära. 

Tillsammans med de tidigare nämnda längre intervjuerna har jag med dessa kortare intervjuer 

totalt samlat in närmare 15 timmars material. 

Transkribering 

Av tidsmässiga skäl har jag inte kunnat transkribera intervjuerna i sin helhet utan fått nöja mig 

med de partier som jag bedömt vara av störst intresse för mitt syfte. Ändå har jag i möjligaste 

mån haft som strävan att, såsom etnologen Susanne Nylund Skog beskriver det (2002:38), 

lyfta fram muntligheten och skapa hörbara meningar. Det vill säga, att varsamt återge det 

talade språket så som det faktiskt talas: att redovisa upprepningar, pauser, betoningar, skratt 

och tonfall. Att inte lägga allt till rätta: att låta det ofullständiga och ogrammatikaliska 

talspråket få vara vad det är. Vid tidigare transkriberingar – som jag gjort såväl som 

etnologistudent som i min tidigare yrkesprofession som skribent, reporter och manusförfattare 

och filmare – har jag ofta också funnit analytiska fördelar med metoden, inte minst när det 

                                                

 
18 Med hänvisning till Jackson 2007, Stoller 2009. 
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gäller att upptäcka och avtäcka innebörder och intentioner i materialet som annars kanske inte 

är så tydliga. Kanske är det just mitt förflutna som manusförfattare som gör att jag eftersträvar 

hörbara meningar. Jag vill helt enkelt ha en bra och trovärdig dialog! Inom kulturvetenskaplig 

forskning tror jag emellertid att valet av transkriberingsmetod helt och fullt bör avgöras av 

materialets art, liksom av vad det är jag som forskare är ute efter, vilket som är mitt syfte 

(Kvale 2007: kapitel 8:4). 

 

Vad gäller mina egna informanter kom vi visserligen aldrig in på frågor som jag upplevde att 

de var ovilliga att tala om, likväl hände det att vi vidrörde områden som väckte sorgliga och 

”jobbiga” minnen, som kunde få dem att börja gråta. Att underlåta att framskriva sådana 

känslor vore att så att säga ”kasta ut barnet med badvattnet”. Dessutom är det min erfarenhet 

att tankar och känslor ibland lämnas outtalade också när informanten får frågor som hen inte 

tidigare har funderat över: med en tydlig transkribering aktualiseras det oreflekterade, det 

bortom medvetandet varande, det som kanske för första gången tänks i samma stund som det 

sägs. Om ens då. 

 
Nylund Skog och tycks dela uppfattningen med Kvale att det inte finns några standardregler 

när det gäller transkriberingsmetod Jag har därför valt att använda en del av de principer som 

Nylund Skog (2002:38) använder och som till viss del även stämmer med de regler jag lärt 

tidigare mig (B-kursen i etnologi för 20 år sen). Men jag har också modifierat några principer 

från Kvale (2007: kap 8:6f), samt gjort vissa egna val enligt följande: 

 
… Kort paus 
Överhoppad rad markerad 
med * 

Längre paus 

VERSALER Hög röst 
Nedsänkt och förminskad text Låg röst 
Kursiv text Emfas 

 
/inom snedstreck/ Mina eller informantens kommentarer i den andras prat, markerade med N eller Y 
[inom klammer] Kommentarer till händelser som skedde under intervjun, eller förtydliganden av 

vad jag tolkar som uteslutna ord 
--- Blir avbruten 
 

Som en eftergift till läsbarheten i denna studie har jag efter transkriberingen tillåtit mig en viss 

redigering av de transkriberade intervjuerna. Vissa hm-anden, felsägningar och upprepningar 

har så varsamt som möjligt tagits bort, förhoppningsvis utan att därför ändra andemeningen i 

texten. 



 

 17 

Textanalys – historiska och nutida källor 

I min studie har jag bland annat velat undersöka varför många hästmänniskor väljer bort den 

kunskap som Svenska Ridsportförbundet och dess associerade har att erbjuda, för att istället 

tillägna sig ”informell” hästkunskap. Detta implicerar att min studie har både ett synkront och 

ett diakront perspektiv. Etnologen Helena Hörnfeldt menar att nutidens utsagor blir begripliga 

just genom sin historicitet. Hon visar på möjligheten att använda intertextualitet som 

metodologisk ansats för att analysera hur informanternas utsagor inte kan förstås som 

fristående från vare sig tidigare eller nutida kulturella manuskript (2014:32). På samma sätt 

menar jag att hästmänniskornas föreställningar, normer och praktiker måste studeras i relation 

till såväl nutida som historiska utsagor. Mina intervjuer har ju uteslutande skett i den 

informella världen, i världen bortom ridklubbarna och ridskolorna, varför jag, för att få 

relevant jämförelsematerial och ”motvikt”, också har studerat litteratur, forskningsstudier, 

websidor och dokument som i såväl dåtid som nutid behandlar den formella hästvärlden.  

 

Essäsamlingen Över alla hinder: En civilisationshistoria (Hedén et al. 2003) har, som tidigare 

nämnts, till stor de fått tjäna som empiriskt jämförelsematerial till mitt eget insamlade 

material från den informella världen. I den tidigare nämnda tvärvetenskapliga studien I sulky 

och sadel. Historiska perspektiv på svensk trav- och galoppsport (Greiff & Hedenborg 2007) 

har jag kunnat inhämta kunskap om den historiska utvecklingen inom den svenska ridsporten, 

liksom såväl historisk som relativt färsk statistik avseende hästhållningen i Sverige. Av stort 

värde har även jubileumsboken Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare: 100 år med Svenska 

Ridsportförbundet varit (Hedenborg 2013). Boken är skriven på uppdrag av och i samarbete 

med SvRF med anledning av dess 100-årsjubileum 2012. Författaren, Susanne Hedenborg, är 

professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och kallar sig själv ”hästtjej”. För övrigt är 

hon också en av redaktörerna för den ovan nämnda I sulky och sadel. Från denna 

jubileumsbok har jag inhämtat relevant fakta om det Svenska Ridsportförbundets historia. 

 

En stor del av mitt material har jag funnit på internet, i offentliga arkiv tillhörande Riksdag, 

olika myndigheter, intresseorganisationer, institutioner och stiftelser (som t ex 

Jordbruksverket, länsstyrelser, Svenska Ridsportförbundets och Hästnäringens Nationella 

Stiftelse), liksom en mängd artiklar – såväl vetenskapliga som fackspecifika (om hästar) samt 

en del dagspress. 



 

 18 

Autoetnografi 

Vill man som forskare förstå människors förhållande till hästar måste man rikta sin 

uppmärksamhet mot det sinnliga, det kroppsliga. Att rida och umgås med hästar är, om något, 

en upplevelse, något som känns! En någorlunda erfaren ryttare kan känna när hen rider rätt 

(jfr Maurstad et al. 2013:322ff). Och (förhoppningsvis) när hen inte gör det. Det känns när 

hästen är med en. Maurstad et al föreslår därför att häst-människa-relationen bör utforskas 

som en beteendemässig samskapelse (”as a co-creation of behaviour”), där forskaren fäster 

uppmärksamhet mot det kroppsliga (Maurstad et al. 2013:322).19 Mot den bakgrunden har jag 

till mina informanter ställt frågor om det kroppsliga – bett dem berätta hur de upplever olika 

sätt att rida. Mycket i mitt material har dock kommit att handla om relationer. Hur det känns 

att umgås och vara med hästar – på ett mentalt och ibland till och med andligt plan. 

 

Men som framgår av min bakgrundsbeskrivning i detta kapitels inledning har jag även valt att 

använda mig själv, min egen kropp, mina egna tankar och erfarenheter, som verktyg och 

material i analysen. Etnologen Karin Högström menar, med hänvisning till antropologen 

Thomas Csordas, att ”forskaren gärna kan använda sin egen kropp som redskap och höja den 

kroppsliga erfarenheten till en medvetet reflexiv metodnivå” (Högström 2010:40, Csordas 

1999:184 -185). Användandet av den egna kroppen har i mitt fall dock inte skett genom 

deltagande observation, som man kanske hade kunnat förvänta sig i en etnologisk studie, 

istället har jag utforskat en annan etnografisk forskningsmetod: autoetnografin. 

”Autoetnografi innebär att systematiskt och reflexivt använda sig av egna minnen och 
erfarenheter från olika situationer, som en utgångspunkt eller som exempel på mer allmänna 
förhållanden. Det innebär att forskaren blir både ett subjekt och objekt för undersökningen, både 
ett verktyg i kunskapssökande och en informationskälla. Autoetnografen noterar alltså inte bara 
andras handlingar utan även sina egna. Man växlar mellan att rikta den etnografiska blicken 
inåt, mot de egna erfarenheterna, och att analysera den större kontexten där de ingår. Genom 
autoetnografi kommer man åt intryck och upplevelser som är svårt att få andra att berätta 
utförligt om, kanske därför att de upplevs som självklara” (Umeå universitet 2011).  

 

På detta sätt presenterades autoetnografin år 2011 inför en doktorandkurs vid Institutionen för 

Kultur- och medievetenskaper i Umeå. Med stöd av den förankring inom den sentida 

etnologiska forskningen som metoden därmed tycks ha fått, har jag inom ramen för denna 
                                                

 
19 Med hänvisning till Birke et al. (2004), Csordas (1994, 2002) och Despret (2004) föreslås att relationen ska 

utforskas ”as a co-creation of behaviour with complex modes of attention and attachment, involving somatic modes 
of attention”(Maurstad et al. 2013:322).  
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studie dristat mig till att utforska densamma. Jag har försökt att reflexivt använda mig av mina 

egna minnen och erfarenheter från olika situationer i mitt hästliv: jag har tillåtit mig att vara 

såväl subjekt som objekt; jag har iklätt mig rollen som både kunskapssökare och 

kunskapskälla och jag har försökt att rikta den etnologiska blicken inåt, mot mina egna 

erfarenheter och minnen, såväl som utåt mot en större kontext. Så har också Jenny 

Ingridsdotter gjort i sin avhandling The promises of the Free World. Postsocialist Experience 

in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality (2017). Vid sidan av 

intervjuer och arkivstudier använder Ingridsdotter sig själv som både subjekt och objekt i en 

auto-etnografisk deltagande observation (Ingridsdotter 2017:46ff). Ingridsdotters syfte är att, 

som hon säger, ”kontextualisera intervjuerna”, och hon ser metoden som en viktig reflexiv 

utgångspunkt, emedan den kan användas för att ”dekonstruera erfarenheterna som 

konstituerar forskaren och studieobjektet” (Ingridsdotter 2017:48, min översättning). Jag 

finner hennes tillvägagångssätt mycket intressant och tilltalande, inte minst eftersom hon – 

trots den poststrukturalistiska diskursteorin som tydlig teoretisk ingång – har valt att låta ”en 

del” av sina egna känslor, ”i vissa situationer”, ingå i det fenomenologiskt-inspirerade auto-

etnografiska skrivsättet: 

I propose that auto-ethnographic observation is just another way of seeing how discursive 
formation creates subjects, positions, and identifications, and as such it enables the researcher 
and the reader to understand how the field was constituted. The very intersectional structures 
that are the focus of my research are embodied and felt affectively – also by me. Therefore, I 
have chosen to let some of my own feelings in certain situations be part of the auto-ethnographic 
mode of writing. (2017:48). 

 

Men likväl, den för mig helt avgörande inspirationskällan, vad gäller autoetnografin, har 

emellertid varit Shahram Khosravis bok Illegal Traveller: An Auto-etnography of Borders 

(2010). I denna studie, om flyktens och gränsöverskridandets villkor och umbäranden, har 

Khosravi i hög grad integrerat sina egna ”’förkroppsligade erfarenheter” (2010:5), det vill 

säga hans erfarenheter av att vara flykting, av att vara journalist och av att vara en av dem 

som försöker hjälpa andra asylsökande: 

In my years as an anthropologist, I have been astonished at how my informants’ experiences 
overlapped, confirmed, completed, and recalled my own experiences of border. One interesting 
aspect of the auto-ethnographic text is that the distinction between informants’ subjective 
experiences and my own blur the distinction between anthropologist and informants. This 
challenges imposed identities and boundaries and offer forms of meaning alternative to the 
dominant discourse (2010:5). 
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Reflexiv diskussion 

Som kommer att framgå av min fortsatta redogörelse har också jag blivit förvånad över hur 

mina upplevelser och erfarenheter överensstämmer med dem hos mina informanter. Och 

kanske föreligger också risken att distinktionen mellan vad som är mina egna subjektiva 

erfarenheter och vad som är informanternas ibland kommer att vara höljd i dunkel. Samtidigt 

håller jag med Khosravi: kanske är det i just denna överensstämmelse som det erbjuds ett 

alternativ till vad som kan kallas ”den dominanta diskursen” – i mitt fall den diskurs som 

företräds av det formella Hästsverige. Här finns det dock anledning att stanna upp och fundera 

över min egen roll. Min roll som hästmänniska. Men också min roll som forskare. Vem är jag 

att ha en uppfattning? Vem är jag att kunna säga något om vare sig ridskolevärlden eller den 

informella hästvärlden? 

 

Som för så många andra väcktes mitt hästintresse när jag var barn då jag red några år på 

ridskola. Som många andra förlorade jag av olika anledningar så småningom kontakten med 

hästvärlden, men som för andra kom min längtan tillbaka: i trettiofemårsåldern återknöt jag 

kontakten; jag började ta privatlektioner, blev medryttare och började så om igen, som 

vuxenryttare på ridskola. Jag blev en ”återvändare” (jfr Hedén et al 2003). Det var roligt och 

jag gillade det – ända tills jag mötte jag Melissa. I min strävan att bättre förstå och om möjligt 

kunna lindra hennes såväl fysiska som mentala skador (och därmed menar jag vad jag tolkar 

som hennes totala uppgivande av hopp om mänskligheten) ”skolade” jag om mig. Det 

handlade inte bara om mitt sätt att rida: jag lade även om min yrkeskarriär; tidigare hade jag 

jobbat med teve, film, manus och etnologi, nu satsade jag drygt två år på att utbilda mig till 

hästfysioterapeut och instruktör i Natural Horsemanship.20 I närmare tio år arbetade jag sedan 

inom dessa yrken och under några år dessutom som turridningsledare och djurskötare. Jag har 

                                                

 
20 Natural Horsemanship, ordagrant naturlig hästhantering och ofta förkortat ”NH”, har i Hästsverige kommit att bli 

samlingsnamnet för en relativt omdiskuterad ”filosofi” som runt millennieskiftet började spridas i Sverige. NH-
filosofin har idag olika uttolkare men hämtade ursprungligen sitt namn och sina metoder från legendariska 
amerikanska ”hästkarlar” som Pat Parelli, Craig Stevens och John Moore. Filosofin sägs bygga på tillit, förståelse, 
kommunikation och ömsesidig respekt mellan häst och människa. Kommunikationen, som bygger på kroppsspråk, 
sker på ett för hästen naturligt sätt, menar NH-anhängarna. Här finns ett starkt argumenterande för att det i 
hästarnas värld inte finns någon jämlikhet. Som flockdjur är hästar beroende av en stark ledare och det är 
människans uppgift att ta på sig ledarskapet om hon vill få en avspänd, trygg och följsam häst. Genom att bli 
medveten om de signaler hon sänder ut via sitt kroppsspråk; genom att vara konsekvent, rättvis och bestämd blir 
hästmänniskan en i hästens ögon ”värdig” ledare som den finner för gott att lyda. Det är emellertid just för detta 
krav, på ett aldrig ifrågasatt ledarskap och ständig dominans över hästen, som filosofin har mött kritik och 
avståndstagande – på senare tid också inom de egna leden. Idag upplever många anhängare att begreppet blivit 
”belastat” och man undviker alltmer att använda ordet NH (jfr Wikipedia 2017a). 
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även försörjt mig på att skriva artiklar för olika hästtidningar, bland annat en ganska kritisk 

sådan om det hästkörkort som krafter inom det hegemoniska Hästsverige försökte göra 

obligatoriskt för ett antal år sedan (se vidare under rubriken Hästkörkortet), (Pergament 

2010). Man kan med andra ord säga att jag är rejält ”insyltad”. 

 

Frågan är om jag är det i för hög grad? Inte bara med tanke på eventuell avsaknad av 

nödvändig forskardistans. Ett annat problem är partiskheten. Jag kan knappast dölja att jag har 

starka åsikter vad gäller normer och maktstrukturer inom hästvärlden, och jag är väl medveten 

om att det är just detta som utgör mitt incitament. Rent metodologiskt får det emellertid 

implikationer. Jag måste å ena sidan vara vidöppen med min bakgrund, men samtidigt noga 

passa mig för att bli för subjektiv. Inte heller får jag bli dömande. Min uppgift är därför att 

försöka ta reda på hur andra – andra informella hästmänniskor – har tänkt, känt och agerat när 

de, liksom jag själv, har valt bort ”den formella vägen”, det vill säga ridskolor, ridklubbar och 

tävlingsbanor. 

Experimentellt skrivande 

Som tidigare nämnts menar Shahram Khosravi att hans ovan nämnda bok uppstått ur 

ambitionen att ”tänka poetiskt” (2010). Detta poetiska tänkande har omisskännligen likheter 

med ännu en etnografisk forskningsmetod, också den presenterad vid ovan nämnda 

doktorandkurs, nämligen experimentellt skrivande. Metoden har framgångsrikt utforskats av 

etnologen Maryam Adjam i hennes fenomenologiska avhandling Minnesspår – Hågkomstens 

rum och rörelse i skuggan av flykt (2017), där hon använder sig av minnespoetik för att 

”återspegla minnets rörelser mellan olika element” (Adjam 2017:57). Adjam menar att 

berättelsen i sig, det vill säga ”endast i form av de talade och de formulerade orden”, inte 

förmår återge erfarenheten i dess helhet, eftersom det finns en skiljelinje mellan erfarande och 

förståelse av detsamma” 2017:56).21 Inte heller jag tror att den torra berättelsen, orden i sig 

(mina eller informantens), alla gånger helt och fullt kan skapa förståelse för den upplevelse 

eller erfarenhet som ligger bakom orden. Jag tror att det måste till något mer. Vad detta mer 

består i är en del av mitt utforskande och skälet till att jag i denna betraktelse över det svenska 

hästlandskapet väljer att låta auto-etnografin vara ett uttryck för mitt experimentella 

skrivande. Experimentellt skrivande kan se ut på lite olika sätt: ”Det kan vara ett skönlitterärt 

                                                

 
21 Med hänvisning till Frykman & Gilje (2003:35-56). 
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inspirerat skrivsätt, ett självbiografiskt berättande eller skildringar av ett och samma fenomen 

med olika stilar” (Umeå universitet 2011).22 Det tycks mig som att jag här har försökt mig på 

alla varianterna samtidigt: jag har medvetet valt ett vardagligt språk som snarare påminner om 

det skönlitterära än det akademiska; jag använder mig av delvis självbiografiskt material; och 

jag tror mig om, slutligen, att verkligen ha använt olika stilar i min skildring av den svenska 

hästvärlden. Med detta tillvägagångssätt hoppas jag att min text ska få större tillgänglighet 

och därmed också nå utanför den akademiska världen. 

”The Animal Turn” - teoretiska överväganden  
Det posthumanistiska forskningsfältet human animal studies (HAS), eller kritiska djurstudier, 

har som tidigare nämnts på senare år erhållit en sådan status inom de kulturvetenskapliga 

disciplinerna att det numera till och med talas om ”the animal turn”. Som exempel kan 

nämnas det tvärvetenskapliga forskningsprojekt, som år 2013 sjösattes vid Pufendorfinstitutet, 

vid Lunds universitet, och som just kallades Exploring the Animal Turn. Human-Animal 

Relations in Science, Society and Culture. Här sökte en grupp på tolv forskare utforska ”sätten 

på vilka det mänskliga samhället hanterar sin samlevnad med djur” (Pufendorfinstitutet 2017). 

Ett annat exempel är den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs vid Centrum för 

genusvetenskap, vid Uppsala Universitet, där en forskargrupp kallad Humanimal Group har 

bildats som, ”i kontrast till arbeten som utforskar den motsatsroll djur får i konstruerandet av 

människan”, istället visar på samberoenden (interdependencies) mellan mänskligt och icke-

mänskligt liv” (min översättning, Uppsala Universitet 2018). Forskarna inom detta fält intar 

med andra ord inte sällan ett slags posthumanistiskt ”flerartsperspektiv”, ett multispecies 

perspective, där humanismens antropocentriska människa sätts under lupp och hennes 

förmenta särställning bland, och rovdrift på, de ”icke-mänskliga” djuren ställs under kritiskt 

ifrågasättande (Haraway 2008:86, Potts & Perry 2014:33). 

 

Det kulturella konstruerandet av Människan som Guds avbild, innehavare av ansvaret för de 

andra arternas väl och ve på denna jord, återspeglas med all önskvärd tydlighet i dikten 

                                                

 
22 Avsikten med kursen i experimentellt skrivande var att ge forskarstuderande ”möjlighet att utveckla sin 

uttrycksförmåga och inta ett mer självständigt förhållningssätt till hur kunskap kan gestaltas och förmedlas” (Umeå 
universitet 2011) 
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Hästens bön. Denna har i lite olika versioner under det senaste århundrandet mer eller mindre 

obligatoriskt prytt svenska stallväggar: 

Hästens bön! 
Fodra, vattna och rykta mig väl! 

Var vänlig mot mig! 
Gif mig ej för tunga lass! Sko mig väl! 
Skydda mig om vintern för kalla betsel 

och lägg täcket på min rygg. 
Smek mig någon gång! 

Jag bär dig. Jag drar dig. 
Jag lefver endast för dig! 

Du vet, att jag ej kan tala om min nöd, 
Men Gud skall belöna dig. 

Till sist, då mina krafter äro slut, 
så tag mitt lif på det minst plågsamma sätt!23 

 

Med dessa rader har åtskilliga generationer ”hästkarlar” och stallflickor internaliserat det 

antropocentriska budskapet: Hästen ”lefver endast för människan!”; och detta i så hög grad att 

den inte ens klarar att dö på egen hand; den måste ha vår nådiga hjälp att ”taga dess lif på 

minst plågsamma sätt”.24 Att hästen i själva verket har lyckats både leva och dö på egen hand 

i nära 60 miljoner år – innan den första människan ens dök upp på vår planet – tycks man här 

inte vilja kännas vid. 

 

Som en av de främsta föregångarna inom HAS räknas utan tvekan biologen och 

vetenskapsteoretikern/vetenskapshistorikern Donna J. Haraway. Haraways resonemang är en 

enda lång uppgörelse med den föreställning om människans överhöghet och överlägsenhet på 

jorden som ännu in på 2000-talet avslöjar sig – inte bara i den kristna teologin, utan minst lika 

mycket inom filosofin och vetenskapen. Och detta trots att man inom just dessa fält har trott 

sig om att en gång för alla ha skakat av sig de teologiska relikterna. Haraway säger sig till och 

med vara “chockad” över hur en i övrigt så sökande och nyfiken filosof som Jaques Derrida 

totalt missar poängen i sitt resonemang kring ett möte han en morgon hade i badrummet med 

sin egen katt (Haraway 2008:20):  
                                                

 
23 Just denna version av Hästens bön är tryckt på den plåtskylt som en av våra första djurskyddsföreningar, Svenska 

Allmänna Kvinnoföreningen till djurens skydd, bildat 1880, lät framställa, varav ett exemplar finns i selkammaren på 
Julita Gård (Nordisk Familjebok 1907). 

24 Angående bönens förankring i den svenska stallkulturen, se: Precis en sån. Antik- och samlarforum. 2009, Milles 
2003a:24, Ridsport 2017). 
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He identified the key question as being not whether the cat could ”speak” but whether it is 
possible to know what respond means and how to distinguish a response from a reaction, for 
human beings as well as for anyone else. /…/ Yet he did not seriously consider an alternative 
form of engagement either, one that risked knowing something more about cats and how to look 
back, perhaps even scientifically, biologically, and therefore also philosophically and intimately. 
He came right to the edge of respect, of the move to respecere, but he was sidetracked by his 
textual canon of Western philosophy and literature and by his own linked worries about being 
naked in front of his cat (Haraway 2008:20).  

 

Att just Derrida – som så tydligt gjort sig till företrädare av kritiken mot ”den gamla 

filosofiska skandalen” när djur dömdes endast vara kapabla att reagera som en ”djur-maskin” 

– att just han inte förmådde tänka i banor av att hans katt faktiskt kanske tänkte eller kände 

något om att hans själv uppträdde i all sin nakenhet denna morgon, är vad som upprör 

Haraway (2008:19).  

Derrida failed a simple obligation of companion species; he did not become curious about what 
the cat might actually be doing, feeling, thinking, or perhaps making available to him in looking 
back at him that morning. /.../ What happened that morning was, to me, shocking because of 
what I know this philosopher can do. Incurious, he missed a possible invitation, a possible 
introduction to other-wordling /.../ My guess is that Derrida the man in the bathroom grasped 
all this, but the Derrida the philosopher had no idea how to practice this sort of curiosity that 
morning with his highly visual cat (Haraway 2008:20ff). 

 
Haraway, som ju bland annat är just vetenskapshistoriker, är vidare upprörd över att den 

västerländska vetenskapen och filosofin fortfarande inte tycks vilja kännas vid möjligheten av 

ett kommunikativt möte arter emellan. 25 Hon misstänker att människan Derrida förstår vad 

det handlar om när hans katt talar till honom med sin blick, medan filosofen Derrida 

omöjligen kan acceptera vad människan Derrida intuitivt känner på sig. Filosofen Derrida 

uppehåller sig vid frågan huruvida djur har förmågan att lida, men i avsaknad av nyfikenhet 

glömmer han att fråga sig huruvida de kan känna glädje, hävdar Haraway (2008:22). Själv 

ställer hon sig frågande till att Derrida i sitt ständiga dekonstruerande av andras texter inte 

brytt sig om dem som är skrivna av etologer och djurbehaviorister:  

Why did Derrida leave unexamined the practices of communication outside the writing 
technologies he did not know how to talk about? (Haraway 2008:21). 

 

                                                

 
25 Att denna överhöghet enkom skulle vara västerländsk kan man dock diskutera. Det jag själv sett av djurhantering i 

öst vittnar – med vissa undantag – knappast om att djuren där har en högre ställning. 
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Vissa av dessa etologer och djurbehaviorister har ju, till skillnad mot Derrida själv, vågat 

möta djurens blick och därmed erhållit kunskap som förändrat såväl dem själva som deras 

vetenskap, hävdar Haraway (2008:21). 

 

Det är emellertid inte alldeles enkelt att tillägna sig Haraways tankar. Framför allt har jag 

funnit det svårt att urskilja en egentlig teori, ett verktyg som kan hjälpa mig att förstå den 

verklighet jag vill undersöka. Haraways resonemang framstår kanske mer som ett 

ställningstagande – vilket i och för sig kan vara nog så användbart: Hon menar att det inte 

finns några tydliga gränser mellan olika arter - arterna och kategorierna är sociokulturella 

konstruktioner. Försvaret av dessa, och oförmågan att upplösa dem, hänger samman med 

upprätthållandet av makt: Först försökte vi förklara allting med religion: Gud skapade 

Människan till sin avbild påstår skapelseberättelsen. Bibeln och andra religiösa skrifter 

används för att vidmakthålla dessa föreställningar. Därefter skulle verkligheten förklaras med 

vetenskap: vare sig det handlade om astronomi, biologi eller psykologi fortsatte vi att skapa 

kategorier och dogmer. Haraway tycks mena att ett fasthållande av dessa - vare sig det 

handlar om religion eller vetenskapliga paradigm – undergräver utvecklingen och kommer att 

leda till utplånandet av vår jord. Jag tolkar henne som att det beror på att människan, i kraft av 

sin kategoriska överlägsenhet, tror sig ha rätten att utarma jordens resurser. Haraway är inte 

bara vetenskapskvinna – hon är också feminist och miljöaktivist (environmentalist), och hon 

tycks ställa sig på de maktlösas sida - vare sig det gäller ras, kön eller art.  

The discursive tie between the colonized, the enslaved, the noncitizen, and the animal – all 
reduced to type, all Others to rational man, and all essential to his bright constitution – is at the 
heart of racism and flourishes, lethally, in the entrails of humanism” (2008:18).  

 

Haraway har ett budskap: Det är hög tid att vi omvärderar vår förment upphöjda position i 

världsalltet. Arterna på denna jord är beroende av varandra – vi måste inse det och bete oss 

därefter. Avgörande är relationerna vi har till varandra. Det är de som definierar oss, som gör 

oss till vad vi är: I am who I become with companion species” (2008:19). Haraways intresse 

kretsar framför allt kring våra relationer med husdjuren (men inte bara) och hon talar om 

naturkultur-zoner där vi möts arter emellan och där detta ”becoming” sker. Jag tycker mig här 

spåra en influens från Actor-Network-Theory (ANT), där det talas om blivandet som viktigare 

än varandet, där forskarens uppgift är att titta på flöden och sammansättningar (assemblage), 
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som till exempel sammansättningen djur-människa. Själv finner jag det svårt att svälja hela 

resonemanget om ”cyborger”; om kött, kroppar och teknik som flikas in i varandra.26 Jag kan 

acceptera att så kan ske temporärt, som i fallet häst och ryttare - här sker motoriska såväl som 

mentala signalöverföringar på ett sätt som ibland, och i sina bästa stunder, kan upplevas som 

om de båda arterna sammansmälts, blivit till en kentaur. I alla fall om man frågar den ena 

parten – människan. Hästen kan vi dessvärre inte fråga. 

 

Haraway hävdar att den enda framkomliga vägen vi har framför oss är att vi börjar se de andra 

arterna, visar dem uppmärksamhet och framför allt respekt. För mig som hästmänniska (se 

där! en sammansmältning: umgänget med hästar kanske ändå har gjort någonting med mig; 

jag är inte bara en människa, jag är en hästmänniska!) kan det ju vara lämpligt att börja med 

min frände hästen. Samtidigt tror jag mig i denna studie ändå inte riktigt ha lyckats med att 

undvika att uppehålla mig vid ”den motsatsroll djur får i konstruerandet av människan”, även 

om jag från början verkligen hade ambitionen att ”visa på samberoenden (interdependencies) 

mellan mänskligt och icke-mänskligt liv” (jfr ovan), (Uppsala Universitet 2018). Kanske 

beror det helt enkelt på det paradoxala i mitt försök att tillämpa ett icke-antropocentriskt 

perspektiv på en etnologisk studie? För vad kan väl vara mer antropocentriskt än just 

etnologin? 

 
Några som ändå tycks ha gått i land med uppgiften är Maurstad et al. som i sin 

socialantropologiska studie, Co-being and intra-action in horse-human relationships: a multi-

species ethnography of be(com)ing human and be(com)ing horse, har undersökt episoder, 

eller situationer, där människa och häst möts som två subjekt, och de ställer sig frågan hur 

människans och hästens lärande av och anpassande till varandra är en form av sam-formande 

och sam-domesticerande: ”Riders in this study see horses as subjects with minds and agency 

of their own” (2013:324ff). Med stöd av Birke (2009), hävdar de att samvarande, som en form 

av engagemang (”co-being as a kind of engagement”) är något som hitintills saknats i human-

animal studies (2013:324). De ser co-being som ett slags ”inom-agerande” (intra-acting) som 

beskriver hur häst och människa möts och förändras som ett resultat av detta möte. Som jag 

förstår deras resonemang, såväl som Haraways, menar de att det finns något att hämta bortom 

                                                

 
26 Cyborger är enligt Haraway hybridvarelser mellan organiska kroppar, maskiner, teknologi, texter och apparater 

(Göransson 2017:350). 
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den västerländskt präglade kunskap som går att benämna, sätta namn på, beskriva med ord. 

Också jag (och mina informanter) tror att det finns ett slags ”tyst” kunskap, en kunskap som 

utväxlas i samvarandet mellan människa och djur, men som är så oerhört svår för oss att 

beskriva.  

 

Den där kvällen på ridbanan, när jag för första gången såg Melissa gå i form, när hon 

förvandlades till en svan, blev inledningen till vår gemensamma resa: ett sökande efter 

förståelse och samförstånd, ett annat sätt att umgås, en annan slags kunskap. Vi blev, med 

Haraways uttryck, companion species (2008), Melissa och jag. Med detta begrepp önskar 

Haraway upplösa den västerländska humanismens dualistiska uppdelning mellan människa 

och natur, mellan kropp och sinne, till förmån för gränsöverskridanden och 

sammansmältningar – ett natureculture, där nyfikenhet, respons och respekt arterna emellan 

utgör förutsättningen för ett lyckat möte (Haraway 2008:15f, jfr Göransson 2017:350).  

 

Och så blev det verkligen. Det blev ett lyckat möte. Genom resten av vår gemensamma tid 

(Melissa gick bort nyårsaftonen 2015), blev vi, jag och min häst, vad man skulle kunna kalla 

för sammansmälta. Alltsedan den där dagen när vi möttes för första gången, när jag efteråt 

satt i min bil i den där uppförsbacken, upplevde jag att hon på något sätt talade till mig. Jag 

vet inte hur det gick till, men det var så det kändes. Folk som såg oss tillsammans sa ofta att vi 

var lika (och då får jag förmoda [och hoppas] att de menade till sättet). Kanske är det så jag 

ska förstå Haraway när hon hävdar att arter som umgås mycket och intimt med varandra i 

själva verket ”blir till” just genom detta umgänge, att här sker ett ”ongoing becoming with” 

(2008:16). Haraway går till och med så långt som att påstå att hennes hund ständigt 

”koloniserar” hennes celler, att den överför sina molekyler till henne. Hon säger sig kunna 

”slå vad” om att en DNA-kontroll skulle finna att gener har överförts dem emellan via 

hundens tunga; när denna kärleksfullt slickar henne i ansiktet överförs bakterier vilka tas upp 

av hennes immunförsvar, av hennes antikroppar (2008:15). Samtidigt får hunden i sig 

bakterier från hennes hud. 

”We are, constitutively, companion species” /…/. all that is, is the fruit of becoming with: those 
are the mantras of companion species (2008:16f). 

 
Själv vågar jag inte ha någon uppfattning på cellulär nivå, men jag vet att jag inte alltid visste 

var jag började och Melissa slutade: jag var aldrig riktigt säker på om det var hennes känslor 

jag kände eller om det var mina egna, om det var hennes idé att vi skulle galoppera den där 
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backen eller om det var min egen. Jag vet bara att vårt möte totalt kom att förändra mitt liv – 

och också mig. 

Den formella kunskapsvägen  
I det här kapitlet redogör jag för hur den formella ridutbildningen historiskt har utvecklats i 

Sverige. Jag diskuterar vilka maktstrukturer som förr, såväl som idag, kan sägas dominera den 

svenska hästvärlden, liksom vilka incitament som kan tänkas ligga bakom de kunskapskrav på 

hästägare som började resas inom den svenska hästsektorn (se nedan) i början av detta 

millenium. 

Den svenska ridskolan 
Den svenska ridskolan är unik. Ingenstans i världen finns ridsport så tillgänglig för så många som 
här. Men så har det inte alltid varit. (Hedenborg 2013:89) 

 

Med dessa rader inleder Susanna Hedenborg sitt kapitel ”Avdelning framåt marsch…” som 

ingår i jubileumsboken Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare. Hundra år med Svenska 

Ridsportförbundet (2013). Kapitlet handlar om den svenska ridskolans historia. Intressant i 

sammanhanget är Hedenborgs (och många andras) sätt att här nämna ridskola i samma 

andetag som ridsport – som om de två företeelserna mer eller mindre vore samma sak, eller i 

alla fall: som om ridning med nödvändighet implicerar tävling. För vad är sport om inte 

tävling?27 För många i den officiella hästvärlden tycks det i alla fall vara så: tar man 

ridlektioner så förväntas man avancera och så småningom också tävla, erövra rosetter. Någon 

annan förevändning finns inte. 

 

Och precis så som Hedenborg här ovan skriver: ”tillgänglig” har den sannerligen inte alltid 

varit, den svenska ridsporten. Går vi så långt tillbaka som till medeltiden, var det förmodligen 

få som någonsin hade suttit på en häst. Att utbilda en häst på den tiden var en långdragen och 

kostsam process och några ridskolor eller ridklubbar fanns inte (jfr Myrdal 1986). Ridning var 

                                                

 
27 Även om den engelska termen sport har sitt ursprung i gammalfranskans desport, som betyder ungefär avkoppling eller 

nöje och hänvisar till lek och fysisk aktivitet så är ”tävlingsmomentet mot andra utövare det viktiga” (Wikipedia 2017b). 
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en konstart, förbehållen de besuttna; den förmedlades genom lärlingskap, där särskilda 

ridmästare eller riddare stod för utbildningen. Långt in i vår tid var ridning alltså något som 

framför allt de högre samhällsklasserna ägnade sig åt. Och vad ridsporten anbelangar var den 

förbehållen männen: ända fram till 1970-talet var det endast män som tilläts tävla.28 För dessa 

klass- och genusaspekter på ridsporten har, som tidigare nämnts, inte minst Hedenborg själv 

utförligt redogjort (Berglund 2007, Greiff & Hedenborg 2007, Hedenborg 2013, Myrdal 

1986).  

 

Men varifrån kommer då den kunskap och de normer och värderingar som alstras på våra 

svenska ridskolor idag? Som vi ska se i det följande har ridkonstens utveckling gått hand i 

hand med den militära. 

Från ridakademi till kavalleriutbildning 

De allra första ridskolorna, eller ridakademierna som de kallades på 1600-talet, tillhörde 

universiteten och till dessa hade bara männen tillträde, varför det följaktligen bara var män 

som lärde sig rida (Hedenborg 2013:89). Ridningen var inte en sport utan betraktades som en 

konstart, förunnad de få som hade råd att hålla häst och betala för lektionerna. Åt ridkonst 

ägnade sig främst de vars uppgift var att försvara riket, det vill säga adeln. Härur rekryterades 

furstar, riddare, och yrkessoldater. Dessa använde hästen i närstrid, varför de skulle kunna 

rida och styra utan att använda tyglarna; i strid behövdes ju händerna till att hantera spjut, 

svärd, sabel, sköld och andra vapen. Stora krav ställdes därmed på ryttarens kroppskontroll, 

balans och sinnesnärvaro, men framför allt på en fungerande kommunikation mellan häst och 

ryttare för att uppnå en fullkomlig kontroll och precis styrning, med snabba vändningar och 

exakta placeringar. Detta förutsatte en stark och “bärig“ häst, liksom ett grundmurat 

förtroende mellan häst och ryttare. En häst var med andra ord en individ och inte ett verktyg 

som kunde bytas ut hur som helst. Varje ekipage utgjorde en investering: en dyrbart uppbyggd 

relation i vilken det hade nedlagts åratal av träning. 

 

Till följd av kavalleriernas införande i den militära krigsapparaten under 1800-talet ersattes 

dock Europas gamla legoknektar av snabbutbildade rekryter, vilkas uppgift var att göra 

angrepp på bred front liksom att göra snabba reträtter. Därmed fanns det inte längre något 
                                                

 
28 I Sverige försökte man länge hävda att ridsporten var för ”farlig” för kvinnor. Först 1973 tilläts kvinnor att tävla 

som professionella jockeyer. Två år senare fick de lov att tävla i travlopp professionellt (Greiff & 2007:157) 
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behov eller utrymme för den högre utbildningen, vare sig av ryttare eller häst. Hästen 

förlorade sin betydelse som stridsbroder vid närstrid; den precisa kontrollen och styrningen, 

som varit så utmärkande för riddarekipagen och som med sådant tålamod lärts ut vid 

ridakademierna, ersattes av en tämligen simpel ridning som gick ut på att rida så fort som 

möjligt rakt fram. De europeiska ridakademierna försvann och ersattes av massproducerande 

kavalleriskolor där utbildningen av såväl ryttare som häst först och främst skulle gå snabbt. 

En av dessa kavalleriskolor var Strömsholm. Mellan 1868 och 1968 var det på denna anrika 

anläggning som Sveriges kavallerister fick sin rid- och körutbildning. 

 

Nu blev ridningen även ett fritidsnöje som överklassen gärna ägnade sig åt – också kvinnor, 

men fortfarande var det som sagt bara var män som tävlade. Tävlingarna arrangerades i stor 

utsträckning av de ridklubbar som under detta sekel började bildas runt om i landet och som 

ofta var nära kopplade till landets regementen (Hedenborg 2013:90). 

Ridskolan Strömsholm 

Efter andra världskriget började krigsapparaten emellertid alltmer införa motordrivna fordon, 

varför arméns behov av hästar minskade drastiskt och frågan uppstod vad man skulle göra 

med alla de hästar som inte längre behövdes. En statlig utredning tillsattes och lösningen blev 

att dels bevilja statliga ränte- och amorteringsfria lån till de många nya ridskolorna för att 

dessa skulle kunna upprätta ridhus runt om i landet, och dels låta armén låna ut sina hästar till 

dessa ridskolor. Tanken var att, i linje med det svenska folkhemsbygget i allmänhet, göra 

”folksport” av det gamla överklassnöjet ridning. Det var dock inte alla som trodde på idén. 

Stockholms borgarråd var till exempel skeptiska när de fick en förfrågan om att låta Enskede 

gårds gamla stallbyggnader bli ridskola. Inte skulle väl det fungera i ett område med så stark 

arbetarklassförankring? Men tvivlet kom på skam när de nya ”folkridhusen” runt om i Sverige 

snart fylldes med elever, varav många var flickor (Hedenborg 2013:92-101). Det var under 

denna folkhemsperiod som rid- och hästkunskapsbefrämjande organisationer som 

Ridfrämjandet, Svenska Lantliga Ryttarföreningen och Svenska Ponnyföreningen uppstod 

(Hedenborg 2013). 

 

Vem det var som skulle stå för denna ”folkets förkovran” i ridkonst tycks aldrig ha varit en 

fråga. Det var ju, som vi har sett, mer eller mindre endast män, och militära sådana, 

företrädesvis ur överklassen, som kunde rida. I och med uppförandet av de nya ridskolorna 

fick Strömsholm därmed en ny funktion vid sidan av den gamla: år 1949 inrättades här den 
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första utbildningen av civila ridlärare, och för utbildningen stod officerare och andra militärer 

(Hedenborg 2013:64f, 97f). 

 

Detta är bakgrunden och förklaringen till att den undervisning som sedan mitten på förra 

seklet har getts på Strömsholm bygger på militära traditioner. Ett exempel på detta är Arméns 

ridlära, fastställd av Kungl. Maj:t den 12 september 1930, vilken användes av landets alla 

ridlärare långt in på andra hälften av 1900-talet. Än idag menar många att den är ”oersättlig 

som grundläggande bok för hästens träning” (Hedenborg 2013:167). 

 

Det är med andra ord arvet från 1800-talets kavalleriridning som, i hög men måhända 

modifierad form, fortfarande utmärker den svenska ridlärarutbildningen och följaktligen 

också den undervisning som ännu ges på våra svenska ridskolor. 

Svenska Ridsportförbundet 
Ytterligare ett exempel på kopplingen armén – ridsport – ridskola är att det idag är hos 

Svenska Ridsportförbundet som Strömsholms ridlärarelever avlägger sitt yrkesprov och 

erhåller sitt diplom. Den svenska ridlärarutbildningen bedrivs numera ”i samverkan” mellan 

SvRF, Ridskolan Strömsholm och Hästsportens Folkhögskola. Dessa ombesörjer också 

yrkesutbildningar som leder till yrken som A-, B- och C-tränare, hästskötare, ridlärare och 

unghästberidare (Svenska Ridsportförbundet 2010, 2018a, Hästsportens Folkhögskola 

2018).29 Det är alltså inom dessa institutioner som dagens officiellt sanktionerade diskurs om 

rätt och fel i ridning och hästhantering konstitueras och tar form. 

Från överklassport till folksport till näringslivssektor 

Svenska Ridsportförbundet bildades 1912 i syfte att låta en kommitté, bestående av ”en 

handfull män”, ”med till övervägande delen militära [och adliga] titlar”, se över hur 

ridsportens tävlingsgrenar skulle kunna integreras i de olympiska spelens program i 

Stockholm samma år (Hedenborg 2013:55). Så småningom övergick de högre ståndspräglade 

titlarna emellertid i modernare varianter, då inflytelserika personer ur näringslivet under den 
                                                

 
29 A-B- eller C-tränare är de olika utbildningsnivåer och ”licenser” som erbjuds inom Svenska Ridsportsförbundets 

utbildningsprogram där C är den lägsta och A är den högsta nivån. Man kan alltså utbilda sig till A-B- eller C-
tränare inom grenar som hoppning, dressyr, fälttävlan, distans, körning, voltige och working equitation. Många med 
A-B- och C-tränarlicens erbjuder träning och ridlektioner i privat regi – det vill säga utanför ridklubbarna och 
ridskolorna. 
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senare delen av 1900-talet började rikta sina blickar mot denna expanderande sektor, 

”hästsektorn”, inom svenskt näringsliv (Nykvist 2004). År 1993 kunde dåvarande 

förbundsordföranden, P G Gyllenhammar nöjt konstatera att ”alla Sveriges 

ridsportaktiviteter” nu hade samlats under ett paraply genom att SvRF slagit sig samman med 

tre andra organisationer (Ridfrämjandet, Svenska Lantliga Ryttarföreningen och Svenska 

Ponnyföreningen), (Hedenborg 2013:71). Vid millenniumskiftet 2000 sades detta nya 

”stärkta” förbund ha inte mindre än 216 000 medlemmar anslutna till 996 ridklubbar, ”från 

Kiruna i norr till Trelleborg i söder” (Hedenborg 2013:71, SOU 2000:109:49). 

 

Men de senaste decennierna har någonting hänt. Svenska Ridsportförbundet tycks ha förlorat 

sitt ”stärkta” grepp. Medlemsantalet har gått ner. År 2012, hundra år efter bildandet, hade 

antalet sjunkit till 170 000 (Hedenborg 2013:55), och idag är det aktuella medlemsantalet nere 

i 153 400 medlemmar, anslutna till 540 ridklubbar (Hästnäringens Nationella Stiftelse 2018, 

Svenska Ridsportförbundet 2017). Utvecklingen bekräftas av Stefan Fur, chef för 

affärsområde häst på Agria, Svenska Ridsportförbundets tidigare huvudsponsor, som beklagar 

att förankringen i föreningslivet minskar som en följd av att ”[m]ånga flyttar ut på landet och 

köper egen häst” (Ridsport 2015). 

Hästsektorn och den förmenta kunskapsbristen 
Så vad gör då alla dessa människor som ”flyttar ut på landet och köper egen häst”? Varifrån 

skaffar de sig den kunskap som erfordras för att kunna ta hand om en häst? Hur lär de sig att 

rida? Varför tävlar de inte, och varför är så många av dem inte knutna till någon ridklubb? 

 

Dessa är frågor som länge har bekymrat det officiella Hästsverige, eller ”hästsektorn” och 

dess samverkansorgan Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (Nykvist 2004) som bildades 

1992 på initiativ av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) OCH Aktiebolaget Trav och Galopp 

(ATG) (Hästnäringens Nationella Stiftelse 2018) och där även Svenska Ridsportförbundet 

ingår.30 ”[H]ur ska man nå ut till de ryttare och hästägare som inte har någon naturlig 
                                                

 
30 Till ”hästsektorn” räknas idag ATG, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, 

Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Swedish Warmblood Association, Svenska Islandshästförbundet, 
Western Riders Association of Sweden, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd, 
Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté – alla organiserade under paraplyorganisationen Hästnäringens 
Nationella Stiftelse (HNS), tidigare Nationella Stiftelsen för Hästnäringens Främjande (Nationella Stiftelsen för 
Hästnäringens Främjande 2008). 
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kontaktyta med förbundet i och med att de kanske inte ens är medlemmar i någon klubb”, 

frågade sig till exempel Svenska Ridsportförbundets tidigare ordförande Bo Helander, med 

anledning av de ”problem”, ”inte minst på kunskapssidan” som förbundet stod inför (Rost 

2008:20).31 Helander, också kallad ”ridsportens statsminister”, var under flera år uppförd på 

hästtidningen Hippsons årliga ”maktlista” över ridsportens mest inflytelserika personer 

(Hippson Magazine 2008, Mentzer 2010:20). ”Problemen” handlade enligt Helander om att 

allt fler köpte häst ”utan att ha någon hästbakgrund, vilket senare kan ge konsekvenser på 

skadesidan, både när det gäller häst och ryttare” (Rost 2008:20). 

 

På Hästnäringens Nationella Stiftelse var det djurvälfärden man bekymrade sig över. 

Stiftelsens lobbyist och utredare, Elisabeth Backteman, också hon upptagen på maktlistan 

(Hippson Magazine 2008), ansåg att hästhållningen ur djurskyddssynpunkt ”överlag är 

mycket bra” i Sverige, men hävdade samtidigt att ”[m]ånga av de nya hästägarna” dock inte 

hade med sig ”vad det handlar om att hålla djur eller hästar” (Backteman 2008:1). HNS och 

Backteman menade att ”’hästar inte får vara hästar’, att ”insikt ersätts av åsikt” och att ”den 

teoretiska måttstocken ersätter det ’naturliga hästögat’” (Backteman 2008:1). HNS var vidare 

enig med Ridsportförbundet om att en stor utmaning ligger i ”att nå ut till många av 

hästhållarna/hästägarna inte minst dem som inte är engagerade i en ridklubb eller rider på en 

ridskola” (Backteman & Risshytt-Collman 2007:1). 

 

Problemen med hästägarnas förmenta kunskapsbrister hade uppmärksammats av 

veterinärkåren redan i början av seklet: ”Vanvård och misskötsel av hästar är ett växande och 

mycket stort problem”, sade till exempel länsveterinären i Skåne till Sydsvenskan den 25 juni 

2001 (Pergament 2010). Dessvärre tycks situationen inte bättre idag: medias rapportering om 

hästar som dör av vanskötsel i Sverige är fortfarande allt annat än ovanlig.32 

Vad varje hästägare bör veta 

År 2000 presenterades en ”hästpolitisk” utredning, tillsatt av den dåvarande regeringen i syfte 

”att skapa förutsättningar för att bevara och utveckla hästsektorn i Sverige” (SOU 

                                                

 
31 Bo Helander var Svenska Ridsportförbundets ordförande 2007-2011, samt vice ordförande 2011-2013 (Svenska 

Ridsportförbundet 2013). 
32 Se t ex Bengtsson 2010, Sydsvenskan 2013, Tidningarnas telegrambyrå 2017 och 2018. 
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2000:109:11). 33 En direkt följd blev att Länsstyrelsen i Dalarna, med hjälp av EU-pengar, 

några år senare tog fram ett utbildningsmaterial, det så kallade Hästkörkortet. Detta skulle ”på 

ett enkelt och lättåtkomligt sätt” förmedla ”viktiga grundkunskaper för hästhållare” (Hagberg 

& Wikman 2003, Pergament 2010). Projektet drevs i studiecirkelform, med bland andra 

studieförbundet Sisu Idrottsutbildarna som arrangör. Snart började även andra länsstyrelser 

runt om i landet att ta efter: Man anställde projektledare, kopierade och modifierade Dalarnas 

faktapärm eller framställde eget snarlikt material. Nu engagerades även de lokala 

ridsportförbunden som utbildningsarrangörer. Här skulle här utbildas! (SOU 2000:109:11). 

 

Tvärtemot förväntningarna var det dock få hästägare som hörsammade uppmaningen. Det 

blev helt enkelt svårt att fylla studiecirklarna (Pergament 2010). Påföljande år fick den 

dåvarande jordbruksministern, Ann-Christin Nykvist, frågan i Riksdagen vad hon tänkte göra 

för att ”verka för att Statens Jordbruksverk får i uppgift att undersöka möjligheterna att införa 

ett obligatoriskt ’hästkörkort’ i hela landet” (Sjöstrand 2004).34 Jordbruksministern bollade 

tillbaka frågan med motiveringen att ”ansvaret för den faktiska utvecklingen och utbildningen 

måste ligga hos hästsektorns egna organisationer och aktiva” (Nykvist 2004). Hästsektorn 

tillsatte då, med hjälp av sin paraplyorganisation HNS, en egen utredning. Utredaren, 

Elisabeth Backteman (se ovan) slog dock fast att ett obligatoriskt hästkörkort var omöjligt att 

införa, eftersom detta ytterst skulle förutsätta att ”någon instans ska avgöra vem som inte har 

tillräckliga kunskaper för att få införskaffa och hålla häst” (Backteman 2006). Vem som 

skulle kunna utgöra denna ”någon instans” tycks med andra ord ha varit en alltför 

komplicerad (eller delikat?) sak för HNS att avgöra. Dessutom menade Backteman att det 

förelåg risk att ett hästkörkort ”inte skulle uppmuntra till ökat lärande och 

kunskapsinhämtning utan snarare uppfattas som ett tvång” (Backteman 2006).  

En bred samstämmighet? 

Men kunskapsivrarna inom hästsektorn lät sig fortfarande inte nedslås. Med finansiering från 

Jordbruksverket initierade HNS under de följande åren en rad projekt i syfte att ”stödja det 
                                                

 
33 Vad som exakt omfattades av denna ”hästsektor” är något oklart, men tydligt är ändå att man i denna inbegrep 

hästnäringen som vid den här tiden sades omsätta 18 miljoner kronor per år, utgöra jordbrukets femte största 
inkomstkälla och skapa sysselsättning motsvarande 10 000 heltidsarbeten och cirka 30 000 deltidsarbeten (SOU 
2000:109:13). 

34 Frågan ställdes av riksdagsmannen Sven-Erik Sjöstrand (v). Sjöstrands samröre med hästsektorn har inte kunnat 
klarläggas med mer än att han satt som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet under 2002-2006 (Sveriges Riksdag 
2018). 
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informella lärandet”, med vilket man avsåg ”det lärande som uppstår i vardagens kontakter 

hästfolk emellan” (Backteman & Risshytt-Collman 2006).35 Inte mindre än 20 olika 

hästorganisationer sades ställa sig bakom ”krav på hästkunskap” (Backteman 2008:1). 

Därmed tycktes man kunna garantera att det fanns en ”bred samstämmighet och ett starkt stöd 

för vad som är fundamenta[!] i god och säker hästhållning, det vill säga ”vilka baskunskaper, 

praktiska färdigheter och värderingar varje hästägare bör ha för att hästen ska skötas och 

hanteras på bästa sätt. Men också för att ’rätt kunskap och förhållningssätt’ ska föras vidare” 

(Backteman 2008:1). 

 

Men är detta sant? Fanns – och finns – det verkligen en ”bred samstämmighet och ett starkt 

stöd” för vad som utgör ”rätt” kunskap eller ”rätt” förhållningssätt i dagens Hästsverige? Att 

det på sina håll finns stora kunskapsluckor är nog de flesta överens om, men är man därför 

också med nödvändighet överens om vilka värderingar ”varje hästägare bör ha”? 

 

Med 20 hästorganisationer i ryggen kan det kanske verka så. Men tar man i beaktande att 75 

% av Sveriges 355 500 hästar ägs av människor som inte bedriver näringsverksamhet – som 

inte sysslar med trav- och galopp, som inte bedriver ridskola eller avelsverksamhet, som inte 

är veterinärer eller professionella elitryttare – så kan man fundera över hur många av dessa 

hästägare det faktiskt är som företräds av dessa 20 organisationer? (Kielén et al. 2018:52, 57). 

Kan det till och med vara så att denna ”breda samstämmighet” i själva verket konstitueras av 

en minoritet? En liten, men resursstark, hegemoni som gjort sig till företrädare för ett helt 

Hästsverige? Etikforskaren Petra Andersson, doktor i praktisk filosofi vid Göteborgs 

universitet, har i studien Hästvälfärd, intressekonflikt och normativ etik (2012) kunnat 

konstatera att det svenska hästsamhället snarare kännetecknas av intressekonflikter; att här 

råder stor oenighet kring synen på hur hästvälfärd bäst kan uppnås. Här finns inte sällan ett 

motstånd och en misstro mot etablerade maktstrukturer – i Anderssons studie dock främst 

riktat mot de djurskyddande myndigheterna (2012:7). 

 

                                                

 
35 Studiecirkeltanken gavs nu upp, till förmån för webbaserade kunskapsprojekt, praktiska guider och checklistor: 

”Hästhusesyn”, ”Hästhållning med kvalitet” och ”Ha häst-guider” avlöste varandra (Backteman & Risshytt-
Collman 2006, 2007, Backteman 2008). Guiderna togs fram i samarbete med stiftelsens associerade inom det 
kommersiella och officiella Hästsverige, det vill säga travet, galoppen, avelsföreningarna, SvRF, Jordbruksverket, 
veterinärförbunden med flera. 
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Också mitt eget material tyder på att den breda samstämmigheten kanske trots allt inte är så 

bred. Som vi ska se i det följande finns det människor i det svenska hästsamhället som går sin 

egen väg, som vill tänka själva, som inte nöjer sig med förgivettaganden och färdiga svar. I 

likhet med mig själv och Melissa tycks de helt enkelt vara ganska obändiga. 

De informella kunskapsvägarna 
I detta kapitel undersöker jag vad det är som gör att det finns ett motstånd mot den formella 

kunskapsvägen, det vill säga den kunskap som hästsektorn (se ovan) och dess associerade 

erbjuder. Hur ser detta motstånd ut? Vad är det man väljer bort? Vad får man istället?  

Den hårda stallkulturen 

Mätt och bedömd 

I essän Jag – en återvändare går Moa Matthis i vuxen ålder åter runt i det ”flickland” som 

stallvärlden utgjorde i hennes barndom på 1970-talet:  

Att börja rida igen var för mig inte främst en lustfylld handling, utan snarare en utmaning: jag 
ville pröva om jag vågade stå för min rädsla och osäkerhet, de där känslorna som stallflickan varit 
tvungen att bita ihop kring och gömma från världen. /…/ Nu var jag åter i manegen för att jag 
ville våga vara rädd och självupptagen på en och samma gång, utan att be om ursäkt. Det var 
ingen medvetet formulerad plan och under större delen av mitt första år som ”återvändare” 
kände jag mig hela tiden bevakad, värderad, vägd – och befunnen för lätt. Det var som om hela 
ridhuset följde mig med blicken, såg min klumpighet, såg brister och fel (Matthis 2003a:11). 

 

Matthis tecknar här en bild av den traditionella stallvärlden som en miljö där du hela tiden får 

vara beredd på att blir mätt och bedömd. I mitt eget material finns det flera av informanterna 

som känner igen sig i den bilden. Ida menar till exempel att det ofta var ” tufft mellan… oss 

stalltjejer”, och hon säger att ”man var tvungen att… klättra i… rang för att liksom få… 

privilegier att göra saker”. 

 

I essän Ponnyklubben – när folkhemmet blev hästlandet och flickorna tog över berättar Anne 

Hedén (2003a) om Wahlströms Ponnyklubb som startades i början av 1960-talet. Till denna 

kunde medlemmarna skicka in brev vilka ”visar att hästmiljön trots ponnyklubbens 

vänlighetspropaganda inte på långa vägar är ett ställe där man är med på lika villkor, trots att 
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så många gillar hästar” – istället handlar breven ”påfallande ofta” om självtvivel och dåligt 

självförtroende visar Hedén (2003a:84f).  

Flickorna skriver om känslan av övergivenhet när hästarna i stallet ska slaktas eller blir sjuka, 
eller så vill de höra ett tröstens ord när de inte känner sig tillräckligt duktiga i ridningen eller när 
de blivit illa behandlade av mindre snälla lärare och konkurrerande stalltjejer” (Hedén 
2003a:84f). 

 

Moa Matthis (2003b) talar till och med om stenhård pennalism och mellanmänsklig grymhet i 

sin ungdoms stallvärld: 

I stallet var hästarna både navet i den stenhårda pennalismen mellan oss flickor och samtidigt en 
tillflykt från den mellanmänskliga grymheten. Tysta och tålmodiga lät de sig användas som 
speglar för tonårig osäkerhet (Matthis 2003b:44). 

 

Var det tonårens osäkerhetskänslor, känslan av att inte duga, inte vara tillräcklig, som drev 

bort mina informanter från den denna värld? Ja, för vissa tycks det definitivt ha varit så. 

Daniela berättar till exempel om ett bemötande hon fick på ridskolan under en ridlektion i sina 

tidiga tonår. Ridinstruktören var en erkänd dressyrtränare och Daniela red en oskolad häst 

som hade sitt fokus på allt annat än sin ryttare. Det gick med andra ord inte särskilt bra. 

Daniela upplevde att hon inte fick någon hjälp – tränaren satt och pratade med hästens ägare 

istället för att ge henne instruktioner. När ”lektionen” var över vände sig så tränaren äntligen 

mot Daniela och sa: ”Ni kan ju komma tillbaka när ni är lite mer mogna”.  

D: Jag kan ju må jättedåligt av det fortfarande! Faktiskt! Av det bemötandet. Att inte ens ha 
fått… [börjar gråta vid minnet] ja, gud va larvigt! Och ja, du vet, det var inte värt att göra 
någonting med det! /…/ Att bara göra så! 

 

Vid ett annat tillfälle upplevde Daniela att den häst hon red på protesterade när hon tog i 

tyglarna vilket hon påtalade för ridläraren, som var en lokalt känd dressyrdomare, varpå hon 

fick till svar att det var för att den gick med för många otränade ryttare. Daniela tycker att 

denna händelse är talande för hur man inom denna värld bemöter dem som är unga och nya. 

D: När jag känner att nånting inte känns bra, när jag är ung, och svaret jag får [slår med handen i 
bordet] är jag inte riktigt nöjd med! När jag vänder mig till dom som borde [slår upprepade 
gånger i bordet med eftertryck] veta, borde kunna. /…/ Och då när jag var ung var jag kanske 
också mer så här: jamen då kanske det är fel på mig! Då gör väl jag fel då. 

 

Daniela upplevde att hästen försökte säga något när hon tog i tygeln. Hon kände att något var 

fel, men hennes känsla viftades bort som oviktig. Ridlärarens auktoritet vägde tyngre. När 
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hästen senare kom till en annan hästhållare togs den till tandläkare där det konstaterades att 

den hade ont i munnen, berättar Daniela. Hon tycker därmed att detta även säger något om 

den attityd man visar hästen inom denna värld. Man skyller på olydnad istället för att ta reda 

på om den har något problem. Kanske kan det här sägas vara ett exempel på vad Donna 

Haraway menar med att vi inte vågar titta tillbaka, ”look back” (2008:21). Vi vågar inte möta 

en annan arts blick, vi vågar varken uppmärksamma eller respektera att en individ från andra 

sidan the Great Divide (se sid 50) försöker säga oss något. Dessvärre leder denna människans 

ignorans, gentemot de arter som mer eller mindre frivilligt tvingas leva tillsammans med oss, 

också till vad som inom forskningen brukar kallas inlärd hjälplöshet – det tillstånd som 

uppstår när en individ (en häst, en människa eller ett annat djurslag) så många gånger har 

försökt förmedla ett budskap utan att få ett svar att den till slut ger upp, förlikar sig med sin 

plåga, sitt obehag eller sin rädsla. Många träningsmetoder inom hästvärlden går till och med 

ut på att uppnå inlärd hjälplöshet – när hästen slutar att protestera eller göra motstånd har man 

nått själva målet: en ”lätthanterlig” häst (Slottner 2011).  Daniela kände att något var fel. Hon 

var ung och mottaglig, ännu inte låst, förstörd, ”civiliserad” (jfr Hedén et al. 2003) nog för att 

inte känna, inte titta tillbaka. Men med ungdom kom också osäkerhet: Daniela vågade inte lita 

på sin känsla. Istället började hon tvivla på sig själv och sin egen förmåga. 

 

Ylva, som gick på hästgymnasium som ung, mötte där inte sällan ett fördömande av de elever 

som sökte en mjukare och kanske mer andlig kontakt med hästarna: 

 Y: Jag upplevde att dom som… kanske sökte sig mot… ja, men mot den mjukare… mera liksom 
med hästens… tankar och känslovärld… vart ganska fördömda! Och hånade. 

 

Ylva upplevde att man tittade snett på henne, att hon stoppades i slags fack för ”alternativare” 

– människor som sysslade med lite flummiga och ovetenskapliga träningsmetoder som inte 

gillades av hegemonin. Hon drar sig till minnes när de på skolan hade hovlära och hennes 

klassmentor tittade på henne och sa högt:  

Y: ”Ja, så finns det ju såna här”… kom inte ihåg vad hon kallade… inte ”barfotatalibaner”, men 
nåt sånt dära… alltså riktigt så där fult.  

 

Ylva var en av dem som i början av 2000-talet influerades av den så kallade barfotatrenden. 

Dess förespråkare hävdade att hästar mår bäst av att gå barfota, det vill säga utan skor, en 

uppfattning som rörde upp en storm av kritik (om än inte från alla) från framför allt 
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hovslagar- och veterinärhåll. Metoden sågs naturligtvis inte heller med blida ögon på 

hästgymnasiet där hon gick: 

Y: Ja, man verkligen stoppade folk i ett fack! /…/ Hon [klassmentorn] har aldrig sett min häst. 
Hon har ingen aning om hur jag sköter min häst, men ändå lägger hon en sån här liksom negativ 
klang på att jag hade min häst oskodd… och jag tycker det var så fult. Jag har mött det massa, 
massa gånger och som yngre så tog jag väldigt illa upp av det. Tyckte det var jättejobbigt.  

 

Saken hjälptes knappast upp av att Ylva också är en av dem inom den alternativa hästvärlden 

som föredrar att rida sina hästar utan bett, något som anses orsaka ”ridfel” och som dessutom 

är bannlyst på de flesta tävlingsbanor. När hon var ute och red, och använde repgrimma 

istället för ett vanligt träns med bett, upplevde hon ofta att folk tittade snett på henne:36 

Y: Dom behövde inte ens känna mig, dom behövde inte veta nånting om min häst. Ändå så hade 
dom såna negativa värderingar och dom hade redan en förutbestämd bild om hur jag var med 
min häst. Och det var så fel. 

 

Ändå har Ylva förståelse för att hennes sätt att rida väckte en del förundran i en värld där man 

fått lära sig att en häst som ska ridas ska ha ett bett i munnen. Det var inte heller alla som var 

kritiska, hon stötte också på dem som var imponerade när hon kunde rida sin häst med bara en 

grimma:  

Y: Folk brukar säga: ”Gu’ va din häst är snäll!” Och: ”Hur gör du för att stanna?” ”Wow! Hon 
är ju mer välriden än allihopa här!” /…/ Men det är väl klart att folk inte vet! Har man inte sett 
nånting annat. I en ridskolevärld exempelvis där det enda man ser är… det lite hårdare. Nu 
säger jag inte att alla ridskolor är så för det finns ju säkert andra ridskolor också. Men dom som jag har 
varit på. Då är det klart att det blir jättekonstigt om det kommer nån som rider utan, alltså utan att 
vara hård eller liksom har hårda hjälpmedel. Det blir ju en väldig krock. 

En grogrund för aggressivitet 

Till bilden av den hårda stallkulturen där du hela tiden blir mätt och bedömd kommer också 

det våld som inte sällan riktades mot hästarna. Ida växte mer eller mindre upp på en ridskola 

och fick redan som tolvåring ansvar för skötseln av flera hästar. 

I: Jag fick ju lära mig att liksom hantera de här… stora halvbloden. Och det var inte alltid så 
vackert. 
N: Vad var inte så vackert? 

                                                

 
36 Grimma är det bettlösa huvudlag som vanligtvis används för att leda eller binda upp en häst. Inom den informella 

hästvärlden vill många rida utan bett varför man då använder en grimma tillverkad av tunt rep istället för ett träns. 
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I: Mycket… mycket våld… liksom. 
N: När du hanterade eller när andra hanterade? 
I: Äh… både och. Jag fick lära mig att liksom… äh… hur man skulle ”göra” [skrattar till]. Äh… 
N: Mm. 
* 
I: Och det var ganska mycket… hårda tag mot hästarna… ofta… äh--- 
N: Tyckte du det då själv eller tycker du det nu efteråt? 
I: [eftertänksamt] Både och… äh... 
* 
I: Jo… både och… men ja, jag tyckte det var ganska jobbigt. Jag fick… en sköthäst som ingen 
ville peta på… som var stallskräck, hästen, för att hon var så… sur och arg och tvär… och äh, 
det blev min bästa kompis [flinar till]. Äh… och med henne så… förstod jag dubbelheten i det 
här våldet: att liksom … [suckar] … för hon fick så mycket stryk… av andra. För de var så rädda 
för henne. Det var liksom en lapp på hennes spilta där liksom ”gå inte in till den här hästen utan 
ett spö!”... Äh, och hon sparkade så fort man gick ut och hon högg så fort nån gick in och var 
nära… så jag vaktade ju henne som en hök [skrattar till].  

 

Ida berättar om en ridlektion när denna skräckinjagande häst slängde av sin relativt oerfarna 

ryttare och därefter inte vill låta sig infångas. Av ridlektionens sextio minuter gick trettio åt 

till att jaga hästen, minns Ida. Ridläraren skrek och svor och var ”jätteupprörd”. 

I: Och när hon väl fick tag på hästen… så liksom höll hon henne i tygeln och tog ett spö och 
bara slog henne mot huvudet. 
N: Mot huvudet? 
I: Ja. Huvudet och halsen och bara slog, slog, slog, slog… äh… 
* 
N: Inför de här ganska oerfarna eleverna? 
I: Ja. 
N: Som var hur gamla då? 
I: Det var vuxna… det var vuxna då. Tjugofem, trettio ändå. Men vi var alltid… det var ju 
ganska många som alltid satt på läktaren och tittade och liksom… så. Men det var så… man 
skulle… göra med en sån häst. Som vi fick lära oss liksom. 

 

Ida fick lära sig att olydiga hästar förtjänar pisk, men hon hade svårt att acceptera det. När hon 

såg ridläraren piska hästen på huvudet fick hon bråttom ner från läktaren och in i ridhuset där 

hon tog över och försökte lugna hästen. Den hade då vilt uppspärrade ögon och hög puls och 

var ”jätteupprörd” enligt Ida. Hennes ingripande renderade henne dock en utskällning från 

ridläraren, som menade att Ida ”förstörde” det som ridläraren hade försökt lära hästen. 

I: Men hon var ju min bästa vän, den hästen. Så det var ju liksom… det blev ju instinkt för mig 
att skydda henne. 

 

 Jag frågar Ida om den här ridläraren var ovanlig på den här ridskolan? 
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I: Hon var väl extra hård. Det var hon. Ja. Hon var hård mot elever också… äh… men nej, hon 
var inte egentligen… jätteovanlig. Han som ägde… gården var ju gammal militär… liksom… 
äh… 
N: Var hon utbildad den här---? 
I: Ja, det var hon. Hon var tävlingsdomare i dressyr och … äh… tävlade själv dressyr på hög 
nivå och så där. 

 

Idas reaktion att springa ner och skydda sin sköthäst var sprungen ur, som hon själv upplevde 

det, ren instinkt. Ulrika Milles återger ett citat från en artikel av författaren och konstnären 

Sally Eckhoff där hon frilägger ”den känslomässiga dallring som människors djurvänlighet 

uppstår ur. Att försvara och beskydda djur är ofta ett behov av att värna och beskydda sig 

själv, och därmed av att känna sig hotad.” (Milles 2003c:73). Kan det vara så att Ida ville 

skydda sin bästa vän men samtidigt kanske också något annat? Något inom henne själv som 

ännu var oförstört? Milles menar att det är ”en stor brist att stall- och hästmiljön så länge 

fungerat utan all insikt om vilka psykologiska krafter de rymmer”:  

Den oftast motbjudande våldsgestiken som tvingas på dem som vill vara med, skriken, hoten, 
svordomarna, som flickor lärs att använda mot djuren, är bara parodier på den sanna 
aggressivitet som väckts där (Milles 2003a:32). 

 

Idas sköthäst var enligt henne själv en sur, tvär och arg häst som ingen, utom hon själv, 

vågade gå in till. Dessutom gav den sig till att slänga av folk. Men hur blev den hästen sådan? 

I: Det var ju ändå… en häst som var… ett verktyg för nånting… asså den skulle tävlas på, den 
skulle ridas på, den skulle göra en uppgift och den skulle liksom… och det var väldigt lite… 
jamen… jag menar ridskolehästar… blir ju lätt väldigt avstängda! Ofta sura, tvära och… 
olyckliga.  

 

Får man tro Moa Matthis tycks den traditionella stallkulturen inte sällan utgöra en grogrund 

för aggressivitet – en aggressivitet som drabbar såväl horisontellt som vertikalt. 

Det var visserligen länge sedan historien skilde svärd och ryttare åt, men skolridningen och 
stallen har ändå länge ekat av sitt militära arv. Det är ’framåt marsch’, disciplin och ordning. På 
min tid var det inte lätt att veta vilka regler som var funktionella och nödvändiga för att 
förebygga olyckor, och vilka som bara var ett icke ifrågasatt arv från regementenas urgamla 
hierarkiska system. Var vi barn som älskade att sköta om djur eller var vi rekryter som skulle 
drillas i konsten att uthärda och aldrig sparka uppåt, bara neråt?  (Matthis 2003a:13). 

 

År 2010 publicerade journalisten Anna Asker en artikelserie om svensk stallkultur på Svenska 

Dagbladets Idagsidan. Serien, som kallades ”Fred i stallet”, tog bland annat upp ridskolornas 
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militära traditioner som ”har levt kvar långt efter att ryttmästarna gått i pension” (Asker 2010: 

del 1). Askers intervjuar bland annat en före detta ridskoleelev som menar att tränare och 

ridlärare uppfattas som auktoriteter vilkas ord är lag, och att det finns tränare som ”sitter upp 

på privatryttares hästar och piskar upp dem för att sätta dem på plats, utan att ens först fråga 

om lov” (2010: del 1). Dessvärre har jag själv upplevt samma sak: En gång bevittnade jag hur 

en erkänd instruktör på en tömkörningskurs tillät sig rappa till en av deltagarnas hästar som 

uppvisade en ifrågasättande attityd i form av en bakbensspark. En annan gång gällde det min 

egen Melissa – när hon fortfarande stod kvar på ridskolan. Hon var visserligen inte ”min” 

ännu men de flesta på ridskolan visste att jag stod i begrepp att köpa henne. Huruvida en 

temporärt tillförordnad ridlärare, som var missbelåten med hennes obändighet (läs försvar), 

visste det eller inte, vet jag inte. Men under en lektion beordrade han ner eleven och satt själv 

upp, utrustad med ett ridspö, för att ”ta itu” med henne. Jag var inte där vid tillfället, men de 

våldsamt upprörda små stallflickorna (de var tillräckligt små för att fortfarande bli upprörda), 

som mötte mig i stalldörren när jag anlände strax därpå, berättade om en ridlärare som fick sig 

en flygtur och en häst som efteråt stod vid grinden och väntade på konsekvenserna, darrande 

och sjöblöt av svett. (Detta var ändå, underligt nog, den enda avkastning hon mig veterligen 

någonsin gjorde.) 

”Där konsten slutar tar våldet vid” 

Naturligtvis är det inte så att termer som ”våld”, ”straff”, ”pisk” och ”bestraffning” ingår i den 

hegemoniska hästvärldens diskurs. Tvärtom framhålls i tid och otid att god ridsport alltid 

sätter hästens välbefinnande i främsta rummet. Knappast någon, som har genomgått 

ridlärarutbildningen på Strömsholm, kan ha undgått den på väggen i Gula ridhuset uppförda 

devisen ”Där konsten slutar tar våldet vid”. Den ska vara myntad av majoren, husaren och 

OS-medaljören i dressyr, Bertil Sandström (1887-1964), som enligt uppgift har fört många av 

sina elever till internationell klass (Hedenborg 2013:67). I Svenska Ridsportförbundets ”Code 

of conduct” lyfts hästens välbefinnande fram som något som alltid ska komma i första hand – 

”före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media 

och funktionärer” (Svenska Ridsportförbundet 2018c). Det tycks med andra ord otvetydigt så 

att det råder en slags diskrepans, mellan vad som förkunnas och vad som praktiseras, inom 

denna värld. Så här skriver till exempel Moa Matthis: 

Alla ridläror, alla råd och förmaningar i hästtidningar går ut på att predika den bestämda 
mildhetens evangelium. Hästen lär sig och lyder bäst om den tycker det är roligt att arbeta under 
ryttaren. Ryttaren har roligast när hästen har roligt. Det är naturligtvis sant, men också när 



 

 43 

hästen tycker att det är tråkigt måste den lyda: då blir bestämmandet viktigare än mildheten 
(Matthis 2003c:99). 

 

Våldet vi utövar mot hästen rättfärdigas alltså som ett nödvändigt ont; argumentet är att den 

ovillkorligen måste lyda. En olydig häst är en oanvändbar häst. En olydig häst kan också vara 

en farlig häst. Belysande är det inlägg som en ung tävlingsryttare ur det svenska landslaget i 

hoppning, en trolig förebild för en hel generation unga hästtjejer, har gjort på sin blogg under 

rubriken ”Dum häst”:  

Rayban började dagen med att göra allt tvärt emot av vad jag ville. Han skulle stå på bakbenen 
och springa hem när han såg något läskigt. Det dryga med honom är att om han lyckas vända 
och stegra en gång, så käkar han upp hela mig och så blir det värsta fighten. Jag skulle aldrig bli 
rädd för honom, men när det är djupa diken på sidorna så blir jag lite försiktig, han är inte precis 
känd för att vara smart... för att lösa striden var jag tvungen att ta till våld. I gula ridhuset på 
Strömsholm står det något i stil med "Där våldet tar vid, tar konsten slut", idag ignorerade jag 
det. Efter några smisk på rumpan skötte han sig fint faktiskt (Bergqvist 2015-09-24). 

 

Våldet och tvånget är aldrig ”en del av den officiella planen”, säger Hedén, ändå finns det där, 

”som en skugga, en dold möjlighet, en oöppnad kalenderlucka, en frestande reservlösning när 

ingenting fungerar” (Hedén 2003b:121f). Hon jämför med den samhälleliga brutaliteten 

överhuvudtaget, den som hon menar vilar ”strax under ytan; en rest från tiden då både djur 

och människor kunde få på truten som en ren självklarhet” (2003b:121f). 

 

Cecilia, som är den enda av mina informanter som genomgått en ridinstruktörsutbildning på 

Strömsholm, tillstår att också hon har brukat våld mot hästar:  

C: Sen har jag ju gett hästar pisk, det har jag gjort. Absolut. Och det kan jag ångra. /…/ Idag så 
använder jag ju inte alls spö på det sättet. Det finns inte på kartan. 
N: Nej. Men det fick du lära dig en gång? 
C: Ja, absolut! 
N: Det gör man? 
C: Jaa. 
* 
N: När gör man det då? 
C: Jaa, när hästen inte vill hoppa till exempel. Ett visst hinder eller… den vägrade där vid vattnet 
eller vad det nu är. Nej, den ska över liksom. Den ska lyda… 

 

Moa Matthis menar att ridskolornas våld är disciplinerande; att det syftar till att lära 

rideleverna att underordna en levande kropp, det vill säga hästens:  
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På den första ridlektionen sa läraren: ’Dra till Joker några gånger, han går ju och sover’. Detta är 
ett våld som inte bara är disciplinerande, det är också disciplinerat. Man får inte slå hur som 
helst, när som helst, var som helst. Då blir det misshandel. Vuxna får inte slå barn, barn bör inte 
slå andra barn, vuxna inte andra vuxna. Man slår inte sin katt, sin hund sin hamster. Flickor som 
rider lär sig det disciplinerade våldet som syftar till att systematisera och underordna en levande 
kropp. /…/ Jag började inte rida för att få slå hästar, men jag tror att ett av skälen till att jag 
fortsatte var att detta var en värld som tillät mig – en flicka – att överordna mig en annan varelse. 
Ja, den inte bara tillät, den krävde detta. ’Visa vem det är som bestämmer’ var ridlärarens 
mantra i paddock och ridhus (Matthis 2003c:99). 

 

Det tycks med andra ord som om det disciplinerande våldet ofrånkomligen gör något med de 

unga flicksjälar som från början sökte sig stallet av helt andra skäl än att utöva våld. Så var 

det också med Ida, som trots den ovan beskrivna incidenten, med hästen som blev piskad på 

huvudet, blev kvar på ridskolan många år därefter, både som ridelev och som hästskötare. 

I: Jag var väl inte alltid… så snäll mot henne [hästen] heller! Men i förhållande mot alla andra så 
var det ju ingenting… äh… och det var verkligen den miljön, jag var tvungen och… jamen som, 
det var liksom så det var: Att hästar, så ville de inte hoppa ett hinder så ”tschy”! rappa på dem för 
att hoppa ett hinder… 

 

Som så många andra unga flickor kunde Ida med tiden ha förlorat bitar av sin ursprungliga 

känsla för vad som är rätt och fel, för vad vi kan tillåta oss göra mot en häst.  

I: Det blev ju mer och mer tydligt för mig… att det var nåt som var fel i den här… bilden i det 
här skeva…  
N: Vad var det som gjorde att du började förstå det? Har du någon idé om det? 
I: Nej, men det var inte kul, jag kände mig hård och elak när jag red. Det blev så mycket press. 
Jag red ju i den ”bästa” gruppen. Där liksom alla tävlade förutom jag för jag hade inte nerver för att tävla! 

/…/ Hästar skulle gå i form och det var liksom… jag kände själv att det var… det var väldigt hårt. 
Och det var ju inga konstigheter att, att folk hade blåsor på fingrar och sånt. Det var ju en del av 
ridning! Och det är ju också helt galet! ... och bara… ja, men samma, det var liksom inget… man 
blev mer ledsen än glad för att det kändes… så här frustrerande än det var… roligt...  

 

Som den kulturvarelse hon var försökte Ida ändå anpassa sig till de normer och regler som 

gällde i den miljö där hon befann sig. Hon kände inte till något annat. På nittiotalet var andra 

sätt att umgås med hästar okända, förklarar hon. När jag frågar om hon ändå inte någonsin 

funderade på att söka sig ett annat stall svarar hon att hon aldrig skulle kunnat lämna ”sina 

hästar”, det vill säga de hästar hon var satt att sköta och som hon själv såg som sin uppgift att 

skydda. Ida var ju, som så många andra stallflickor, passionerat förälskad i sina sköthästar. 

Det var kärleken till hästarna som höll henne kvar men priset hon och andra stallflickor fick 

betala var att anta en identitet som stallmiljön krävde av henne: 
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I den erkända kulturens marginaler lever hästflickorna under några år intensivt i en värld full av 
paradoxala erfarenheter av å ena sidan djupaste kränkningar och å andra sidan yttersta lycka. 
Hon erövrar en identitet som ryms innanför de gränser kulturen drar upp för vad en flicka och 
kvinna bör och inte bör vara. Hon är hästflicka, en kentaur” (Hedén et al. 2003:8f).  

Att stå på rätt sida om skiljelinjen 

De unga flickorna söker sig till stallen för att erfara den första förälskelsen, kärleken med stort 

K, den till hästen, hävdar Milles. Denna första ”kärleksaffär” är en förberedelse inför hennes 

vidare utveckling till ung kvinna. Men något händer med henne på vägen. Något går förlorat. 

Hennes förmåga att känna sann passion nöts ner av den ”civilisationsprocess” som en 

anpassning till den hårda stallkulturen innebär, menar Milles. I Det förlorade paradiset – 

drömmen om en häst (2003c) tar hon upp Peter Shaffers pjäs, Equus, som har liknats vid en 

”anklagelse mot hur det moderna samhället har förstört vår förmåga att känna passion” 

(Simon & Schuster 2018):  

”Den dominerande rösten i pjäsen, psykoanalytikerns, kommenterar: ’Can you think of anything 
worse one can do to anybody than take away their worship’. Samtidigt är det detta en normal 
värld kräver av en människa. Att hon ska förmå skilja på människa och djur och inte värdera 
dem lika högt. Ett djur ska vara underdånigt, klavbundet, plågat kanske, men inte dyrkat tillbett, 
gudalikt” (Milles 2003c:68). 

  

Att vi som människor förväntas skilja oss från andra djurarter, ”inte värdera dem lika högt” 

som Milles skriver, tycks rättfärdiga det våld vi anser oss ha rätt att utöva mot dem. Och det 

är just denna kulturellt förvärvade föreställning om mänsklig ”exceptionalism” som Donna 

Haraway vill uppmärksamma oss på i When species meet (2008:11):  

Thus, to be human is to be on the opposite side of the Great Divide from all the others and so to 
be afraid of – and in bloody love with – what goes bump in the night (Haraway 2008:11). 

 

Haraway återkommer ständigt till vad aktör-nätverksteoretikern Bruno Latour kallar ”the 

Great Divides”, eller ”De stora skiljelinjerna”, det vill säga de uppdelningar mellan natur och 

samhälle, människa och icke-människa som människan dragit upp mellan sig själv och ”de 

andra [arterna]” (Haraway 2008:9). För Ida och alla andra stallflickor innebar detta tänkande 

att de förväntades stå på ”rätt” sida av den stora skiljelinje som uppdragits mellan dem och 

hästarna. 

Se hur de små, tunna flickkropparna föser undan de stora hästkropparna, lite nonchalant, nästan 
nedlåtande handskas de med alla dessa hästkrafter. Det är disciplineringen – av både häst och 
flicka – du ser, det är överordningen, bestämmandet. Visst är det en uppvisning för den 
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främmande besökaren i stallet, här finns en stolthet över den makt man har. Men makten finns 
också där när man är ensam med sin häst. Mitt bland alla kärleksord och mjuka smekningar vilar 
hårdheten stålblank, säker på sig själv (Matthis 2003c:99f). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av den stallkultur som mina informanter 

(tillsammans med övrigt material) här tecknar, med utgångspunkt från de erfarenheter de 

gjorde i sin ungdom, visar på en hård och icke tillåtande miljö där aggressivitet, utanförskap, 

pennalism och till och med våld frodades. Den visar också att någonting hände på vägen med 

de flickhjärtan vars ägarinnor sökte sig till stallen för att få ägna sig åt kärlek. Istället för att 

älska fick de lära sig att tygla, disciplinera och dominera. Så skulle deras egen osäkerhet 

botas. Dessvärre gick inskolningen i denna civilisationsprocess ibland så bra att de på vägen 

glömde bort vad det var de egentligen kom för. 

Oförmågan att förklara 
Som vi såg ovan upplevde Daniela i sin gröna ungdom att hon inte fick den hjälp hon behövde 

under en ridlektion för en etablerad tränare, istället avfärdades hon som varandes ännu för 

”omogen” för att få ta del av hemligheterna bakom konsten att rida. Idag misstänker hon att 

det till stor del handlade om att tränaren helt enkelt inte kunde hjälpa henne. 

Jag tror så här nu efteråt: Hon kunde inte undervisa på den nivån! Hon kunde inte hjälpa mig i den 
situationen! 

 

Som jag beskrev i inledningskapitlet, förstod jag som nybörjare själv aldrig riktigt varför jag 

skulle driva på där bak och hålla emot där fram, så som de sa åt mig på ridskolan. Eller rättare 

sagt: jag förstod aldrig varför jag skulle ”driva hästen till handen”. Det bara var så. För Idas 

del lyckades hon till slut förstå att syftet var att få in hästens bakben under dess kropp, 

samtidigt som man har kontakt med dess mun: Man ska känna att ”det man säger med benen 

ska kännas i handen”, säger hon men tillägger samtidigt: 

I: Men det är ju så mycket av all den här informationen som försvinner… när man rider på en 
ridskola. 

 

En ridskola har lönsamhetskrav vilket nödvändiggör att nästan alla lektioner sker i grupp. Det 

finns då kanske begränsade möjligheter att ingående förklara bakgrunden och syftet med vissa 

övningar. Eleverna kan också vara okoncentrerade till följd av de inte bara har sin egen häst 

att hålla reda på utan också måste ta hänsyn till att det finns andra ekipage i manegen. Ida 
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menar att hon på ridskolan ”alldeles, alldeles för sällan” påmindes om varför hon skulle göra 

en övning. 

I: Man får ju självklart lära sig varför man gör en öppna på en häst men det får man kanske lära 
sig första gången man gör en öppna… och en gång pratar man om det och sen liksom, fem år 
senare, så har man inte den blekaste aning om varför jag gör den här övningen. Den ska bara 
göras!37 

 

Ett annat tänkbart skäl, till att det kan vara svårt på en ridskola att förmedla kunskap, kan 

hänga ihop med den osäkerhetskultur jag har skildrat ovan. Cecilia är övertygad om att man 

lär sig bäst om man som elev befinner sig i en situation där man upplever sig trygg och där 

man kan skratta. Ändå var det inte riktigt den typen av pedagogik hon själv fick lära sig under 

sin ridinstruktörsutbildning på Strömsholm: 

C: Den fanns på pappret… men den fanns inte… äh… mm… jag uppfattade inte att det var så 
tydligt ifrån dom jag red för. 

 

Detta är, menar jag, återigen ett exempel på den diskrepans som tycks finnas inom den 

hegemoniska diskursen: att man säger en sak men gör något annat (vilket naturligtvis 

förekommer inom den informella hästvärlden också). Cecilia säger att hon kanske inte tänkte 

på det då, utan att det är först nu i efterhand, när hon tittar tillbaka på sin Strömsholmstid som 

det blir tydligt. 

C: Det jag söker idag är liksom en förklaring på varför gör du en öppna och varför gör du en 
sluta.38 Varför tränar du hästen i samling? Det uppfattade jag aldrig att man gick igenom [slår 
eftertryckligt med handen i bordet]. Man sa bara: Så här gör du en öppna! Så här gör du en sluta! 
Du ska träna hästens bakdel, lite diffust så, men det var inte något exakt liksom. Och det är väl 
mera det som jag sökt idag. 
N: Det var ingen som frågade efter det då? 
C: Nej, inte… nej, inget jag minns i alla fall. Äh… utan vi, vi tog emot det: Jamen det är för att hästen ska stärka 
sin bakdel liksom. Och stärka sin överlinje. Visst! Det sa vi liksom. Men inte hur, eller var eller… 
ja. Den skulle vara på tre spår, men exakt varför eller hur hästens skulle liksom göra i kroppen – 
alltså det var inga detaljer! Och det tror jag helt enkelt är för att det visste dom inte! Liksom att 
dom inte hade den… kunskapen. 

N: Dom hade inte kunnat svara på den fråga--- 
C: [avbryter] Nej, jag tror inte det. Inte så exakt liksom.  

                                                

 
37 En ”öppna” är en av ”skolorna” inom den klassiska dressyren. Övningen rids för att bygga upp hästens lösgjordhet 

och styrka genom att få den att arbeta med bakbenen under sig. 
38 Också ”sluta” räknas som en av skolövningarna i den klassiska dressyren där hästen går böjd, men till skillnad mot 

öppnan där hästen bär sig på det inre bakbenet, bär den sig i en sluta på det yttre.  
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N: Då är det nånting som har kommit i arv och som man har sen glömt bort vad dom här sa? 
C: Ja, det tror jag. 
N: Och sen har det blivit en självklarhet? 
C: Mm. Precis! 
 

Som kontrast framstår Cecilias uppmaning till sina egna elever idag: 

C: Jag säger liksom aktivt till ungdomarna: Ifrågasätt allt! Inklusive mig, liksom. Ifrågasätt all… 
känn på det, om det känns bra för dig liksom! Ta inte bara emot det och så rapa det vidare 
[skrattar] utan… äh så där… att upprepa saker som du faktiskt inte vet… äh… ja, som inte är 
sant för dig. 

 

Det tycks med andra ord råda en allmän frånvaro av reflektion i den formella hästvärlden. 

Vedertagen praxis sväljs ofta med hull och hår utan att ifrågasättas. Och kanske är det så som 

Daniela, Ida och Cecilia säger: att den ursprungliga innebörden i olika förklaringar förlorar 

sin mening, detaljkunskaperna liksom försvinner på vägen? Kanske finns de där, någonstans 

långt därinne, i de Strömsholmsdrillade ridinstruktörernas medvetanden: djupt förborgade och 

otydliga – också för dem själva. Hur ska man kunna minnas och förklara sådant som aldrig 

har varit klart och tydligt ens för en själv? För varje generation förloras ännu en bit av 

kunskapskakan, den nednötta innebörden blir all otydligare. Så småningom glöms den bort, 

man ”gör som man gör”, harvar på i gamla hjulspår utan att någon längre riktigt kommer ihåg 

varför. I en auktoritär miljö uppmuntras inte ifrågasättandet. Ändå står detta i bjärt konstrast 

till Svenska Ridsportförbundets egna visioner vad gäller kunskap och vidareutveckling, i 

deras Handbok för A, B & C-tränare står att läsa:  

Kunskap är ett av nyckelorden inom tränarkåren – alltid med hästen i centrum. Tränare som är 
engagerade, delaktiga, ständigt söker ny kunskap och har en inneboende vilja att utveckla sin 
egen förmåga är den yttersta drivkraften i hela tränarsystemet (Svenska Ridsportförbundet 2010). 

Den postmilitära ridningen 
När jag frågar Diana, som efter mer än tjugo år som ridskoleelev lämnade ridskolan och 

tävlingsvärlden och nu tar privatlektioner i akademisk ridkonst, om hon kan tänka sig att börja 

ta lektioner på en ”vanlig” ridskola igen, svarar hon att hon inte riktigt vet, eftersom hon tror 

att det har hänt mycket inom ridskolevärlden sedan hon slutade: 

D: Så att… det vet jag inte! 
N: Nä. 
D: Det har jag ingen aning om! Men… om jag säger: Som det var på ridskolan då: Nej! 
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Och visst är det så att mycket har förändrats i stall och ridhus sedan 1970-talet; den militära 

stilen har förbleknat, pedagogiken moderniserats och fritidsledare anställts. Idag är de svenska 

ridskolorna mer av en fritidsgård än en militärförläggning, menar återvändarna Hedén, 

Matthis och Milles: 

”Å ena sidan rider småflickorna ut på spåret ’framåt marsch’ som om ridhuset fortfarande 
tillhörde uniformerna. Å andra sidan upptäcker vi under våra återbesök i den stallvärld vi en 
gång lämnade att saker och ting förändrats radikalt bara under det senaste decenniet. Långpiskor 
och militäriskt rytande i ridhuset har mer och mer ersatts av pedagogiska ridlärare som en gång 
varit hästflickor själva. Flickorna har förvandlat kasernerna till fritidsgårdar utan att förlora 
ridningen som konst och kulturgärning ur sikte, och har gjort det i stort sett på egen hand 
(Hedén et al. 2003:8f). 
 

I den tidigare nämnda artikelserien ”Fred i stallet”, från 2010, hävdade också Anna Asker att 

man på många håll nu var på väg bort från ”den militära ordergivning som länge härskat i 

svenska ridhus” och ridskolorna kännetecknas numera av ett betydligt mjukare sätt att hantera 

såväl hästar som ryttare (2010: del 1). Moa Matthis, för sin del, går så långt som att tala om en 

”revolution”: 

Mycket är sig likt, men de senaste decennierna har också inneburit stora förändringar och stallen 
har alltmer kommit att präglas av de människor som faktiskt finns där, barnen. En smärre 
revolution (Matthis 2003a:13). 

 

Det tycks med andra ord som om den militära maskulinitetskultur som så länge präglade 

ridskolevärlden har fått ge vika för den feminiseringsprocess som Greiff & Hedenborg talar 

om (2007:144). I mitt arbete som turridningsledare träffar jag ofta dagens ridskoleelever, 

vuxna kvinnor (nästan alla är de kvinnor) som säger att ridskolorna har förändrats och att de 

känner sig oerhört nöjda med sina (oftast kvinnliga) ridinstruktörer. 

Att tävla eller inte tävla… 

Konkurrens intill döden 

Det är emellertid inte bara på ridskolorna som den militäriska kavalleriridningen har varit 

allenarådande. Också tävlingsvärlden är konstituerad av den ridning och syn på hästar som 

har sin förankring i den militära diskurs som är utmärkande för såväl Ridskolan Strömsholm 

som det Svenska Ridsportförbundet. Det är ju på Strömsholm som landets alla A- B- och C-

tränare får sin utbildning och det är Svenska Ridsportförbundet som utfärdar deras 

träningslicens. Idag finns det inom Ridsportförbundet tio olika discipliner att tävla inom 



 

 50 

(Svenska Ridsportförbundet 2018b). Populärast är hoppning och dressyr men man kan inom 

förbundet även tävla i fälttävlan, distansritt, körning, voltige, gymkana, working equitation 

och parasport, liksom vissa grenar inom western (Svenska Ridsportförbundet 2017, 

Hedenborg 2013:204).39 

 

Fortfarande anses uppenbarligen den i Sverige populära islandshästsporten vara en suspekt 

företeelse som måste hållas utanför ridsportens finrum. Så här berättar Ida från åren då hon 

fortfarande befann sig på ridskolan där mer eller mindre alla förväntades vilja tävla och där 

det också fanns installade tävlingshästar:  

I: Det var väldigt tävlingsinriktat: mycket hoppning, dressyr. Det var liksom… det blir lite att… 
det bara finns det! [härmar]: Ja, det finns islandshästridning också! Men dom är ju lite… asså… det 

är ju lite, det är konsti…” Eller liksom: Det är ju fel! /…/ Kanske finns lite westernridning också… det är 
också så här… fel. Så det här är ju det som är rätt! Och det är ju bara så här man gör saker! Man 
har alltid gjort så här!” Så! 

 

Jag frågar Ida vem det var som sa så och hon säger: ”ridlärare” och ”miljön kändes sån, 

liksom”. Ida upplevde alltså att det var hoppning och dressyr som räknades – andra 

tävlingsgrenar betraktades som konstiga och mindre fina. Själv hade hon inte riktigt nerver 

nog för att tävla, vilket hon märkte de gånger hon ändå försökte. 

 

Ridning har ju, som tidigare nämnts, ofta kommit att likställas med sport. Och sport betyder 

tävling. Att rida utan att tävla är konstigt i mångas värld – också för människor som inte 

själva sysslar med hästar. Hästar är väl till för att tävla med – vad ska man annars ha dem till? 

är en ofta förekommande attityd. Maria, som har tävlat i både dressyr och hoppning, men som 

idag ägnar sig åt akademisk ridkonst, menar att det är viktigare att hon och hennes häst 

utvecklas än att de ska uppnå ett tävlingsresultat. Ändå är det alltid den första fråga hon får, 

när hon säger att hon håller på med häst: om och inom vilken gren hon tävlar. Alltid, är det så 

menar hon. Jag frågar vad hon brukar svara. ”Nä, jag är intresserad av träning, jag brukar 

träna lite”, skrattar hon. 

 

                                                

 
39 Hoppningen står för 75 %, av de cirka 380 000 tävlingsstarter som gjordes i Sverige 2016, medan dressyren står för 

22 % (Svenska Ridsportförbundet 2017). 
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Ulrika Milles visar hur kopplingen ridning-tävling är signifikant också för de hästböcker som 

unga stallflickor läser: 

De klassiska hästböckerna lär ut tävlan och prestation, konkurrens intill döden är enda sättet att 
få självtroende. Trots verklighetens bild av flickors hästgullande i en kokong av frid, vet flickorna 
själva att de måste prestera mera för att få stanna kvar. Det är bara den som vill bli en skicklig 
ryttare på allvar som har rätt att stanna. Allt annat ska bort. ”Promenadridning” – detta 
degraderande ord som viskar om handikapp och rädsla är bara för vuxna som förhoppningsvis 
erövrat sitt självförtroende någon annanstans (Milles 2003d:116). 

 

Ett annat ord för det som Milles här kallar ”promenadridning” är ”skogsmulleridning”, vilket 

alla vet är degraderande – precis som Milles påstår. Att kalla sig ”skogsmulle” kan liknas vid 

ett slags ödmjukhetsstrategi som används av vuxna ryttare som ett sätt att skruva ner 

förväntningarna; lägga sig på rygg och blotta strupen redan före uppsittning – innan någon 

hinner värdera och utdöma ens kompetens som ryttare. Jag möter inte sällan denna strategi 

hos mina turryttare: mogna kvinnor i äldre medelåldern som åter tagit upp ridningen, men 

som har lagt alla prestationskrav på hyllan och uteslutande rider för sitt höga nöjes skull. Men 

precis som Milles här säger förutsätter dock en sådan strategi att man först har erövrat sitt 

självförtroende någon annanstans. 

 

Även om de flesta av dem jag intervjuat någon gång har befunnit sig i tävlingsvärlden så är 

det idag bara en av dem som ännu tävlar. Några är helt enkelt inte intresserade, medan andra 

är starkt kritiska till tävlingsvärlden. Magnus påstår till exempel att han mår illa när han ser 

dressyr på teve: 

M: För dom rider så jävla illa… Dom kan ingenting. Dom tror det. Några rider bra. Men jag 
tycker det är… i stort sett tycker jag /…/ det är förskräckligt att se en, en… en ryttarinna som, 
som spänner ner sig i sadeln med hjälp av hästens mun. Jag mår så illa och när jag ser Kittel … 
hur hästens… äh, liksom det bara dreglar och så har man det som ett tecken på att det… hästen 
trivs – det, det är skitsnack!40 
N: Mm. Hur vet du det? Hur vet du att dom har fel och du har rätt? 
M: Jag vet inte att dom har rätt eller fel, men jag tycker det är ser väldigt illa ut! 

 

                                                

 
40 Att det är ett tecken på välmående när hästen löddrar i munnen och tuggar på bettet är en allmänt spridd 

uppfattning inom dressyrvärlden. Patrik Kittel anses vara Sveriges ledande dressyrryttare. I april 2018 låg han 
tillsammans med topphästen Deja på en nionde plats på världsrankingen i dressyr (Wikipedia 2018).  
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Daniela, som idag bland annat ger lektioner i akademisk ridkonst, rör sig numera sällan i 

tävlingssammanhang. Det är nästan som om hon går omkring ”i en skyddad värld” säger hon. 

Detta blev än mer påtagligt när hon nyligen var iväg på en kurs där de fick dela ridhus med 

ryttare som främst tävlar i dressyr. Daniela tyckte att det hon såg bland tävlingsryttarna var 

både positivt och negativt – ända tills hon fick se en av dem som red för en instruktör. 

D: Och det var inte trevligt att se just då kan jag säga. För just när instruktören också uppmanar till att 
liksom hålla fast hästen väldigt mycket så [illustrerar med händer som håller i tyglar och 
grimaserar] /…/ och då blir jag lite så här: Gud! Nej hjälp! När du vet, jag inte brukar se… sån 
ridning! Den hästen hade både bett och kandar i munnen och det var ingen eftergift.41 Ever! 
N: Är det den stora invändningen? Just det här att det inte var någon eftergift? 42 
D: Jaa. Jag har ingen invändning mot… äh, jag rider ju på kandar själv. Men det måste finnas en 
eftergift. Och, också det där med känslan: en häst som kämpar och försöker och försöker och 
försöker med nån som liksom aldrig blir nöjd liksom… 

Roll küren – den omdiskuterade  

Ett av de hetast diskuterade ämnena inom hästsporten under de senaste decennierna är den så 

kallade roll küren som framför allt förekommer inom dressyren och där har bildat ett slags 

mode och stilideal bland många ryttare och dressyrdomare. Roll kür innebär att hästen rids i 

en form där den tvingas att gå med så kallad hyperflexion (överböjning) i halsen. Metoden har 

blivit starkt kritiserad – framför allt inom veterinärkåren där man har påtalat att den sätter 

hästens nackmuskler ur spel; att dessa inte längre kan utföra sin uppgift att dra manken framåt 

och bära upp hästens framdel. Följden blir att hästen felbelastar sig. När jag frågar den forna 

Strömsholmseleven Cecilia vad hon anser om dagens tävlingsdressyr, är det just denna relativt 

nya form hon vänder sig emot: 

C: Ja, jag tycker det ju… alltså hästens form idag. Det tycker jag är värst. För mig är det 
djurplågeri när jag ser det liksom! Att man bara trycker ihop hästens hals och kotpelare vilket 
leder till att dom kan ju inte använda sitt skelett på ett bra sätt, vilket leder till en dålig belastning. 
Och en – förstås – jättestor stress för hästen, en inre stress liksom. Så det tycker jag. Sen finns det 
alltid olika grader. Ingenting är svart och vitt liksom. Men överlag så tycker jag ändå att jag ser 
mycket, mycket större procent idag som jag… tycker rider illa som skulle ha blivit avblåsta på en 
tävling /…/ på slutet av sjuttiotalet - början av åttiotalet: dom hade ju liksom inte ens fått godkänt 

[skrattar]. Och idag premierar man det till och med! 
 

                                                

 
41 Kandar är ett extrabett som används vid avancerad dressyrridning. 
42 Eftergift är man lättar på trycket, ger tillbaka tygeln för att belöna hästen. 
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Jag frågar hur hon vet att hästarna tar skada och hon säger att hon tittar på hästens anatomi, att 

hon har lärt sig om skelett och muskler och hur hästen fungerar: ”Jag ser ju att det är det som 

händer när jag ser dom hästarna”. Cecilias observationer bekräftas av studier, vilka visar att 

hästar som rids i roll kür dramatiskt ökar sina ”protestbeteenden” när de deras halsar tvingas 

ihop i denna onaturliga ställning: 

Det handlar om beteenden som att slå med huvudet, backa, tugga onormalt mycket eller ha 
tungan utanför munnen, försöka bocka, svischa med svansen med mera. Beteenden som alla 
visar att hästen upplever ett stort obehag. Annan forskning visar att hästar som rids i rollkur är 
räddare och inte vill gå tillbaka till platser där de har ridits i hyperflexion (Lundberg & 
Yngvesson 2012). 

 

Min egen erfarenhet som hästmänniska säger mig att om en häst inte vill gå tillbaka till en 

plats där den har varit tidigare, så indikerar det med all önskvärd tydlighet att vad det nu än är 

som den där har varit med om, så var det med högsta sannolikhet mycket obehagligt. Men 

trots dessa studier, trots att vi idag faktiskt vet att roll küren är skadlig så fortgår den, något 

som Belinda rasar över: 

B: Det finns ju ändå en del veterinärer och en del domare som skriker rätt så högt om hur det ser 
ut idag, men fortfarande så händer det ju ingenting, det ser ju likadant ut! 

 

Jag påpekar att man ofta hör kommentatorerna fälla kommentarer om att allt ser så fint ut på 

tävlingarna. 

B: Jo, men så är det nog – att det är en sån besvärande stor del av, av oss som håller på med 
hästar som faktiskt inte ser skillnaden på vad som är en glad häst och vad som är en 
självmordsbenägen häst. 

 

Intressant i sammanhanget är en nyligen genomförd studie på Sveriges lantbruksuniversitet 

som undersöker olika hästmänniskors förmåga att urskilja de signifikanta tecken i en hästs 

ansikte som forskningen kunnat konstatera hos hästar som känner smärta (så kallat 

smärtansikte) (Stray 2018). Här visade sig kategorin ”tränare”, (där även ridlärarna ingick) 

vara den som var sämst på att bedöma tecken på smärta, medan kategorin ”skötare” var de 

som var bäst på att ”läsa av” dessa tecken. Belinda har både varit hästskötare och tränare 

under sitt liv. I sin ungdom arbetade hon som hästskötare i travstall och hon har själv haft 

travhästar och tävlat inom travet. Belinda beskriver en häst hon såg på teve under 

världscuptävlingen i hoppning som slog bakut och slog med svansen under hela varvet runt. 

Kommentatorerna tyckte uppenbarligen inte att detta var anmärkningsvärt utan sa bara: ”Ja, 
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den där är lite besvärlig att rida för att det är svårt att hålla takten på en häst som gör så där 

mycket.”  

B: Att det är det som är det stora problemet! Inte att hästen visar vitögat och slår med svansen – 
det kan ju jag tycka är ett större problem. 
N: Hur tolkar du det? 
B: Att hästen är helt klart obekväm i den situationen. Sen kanske den inte har fysiskt ont 
nånstans – men det är så klart en möjlighet det också. Men att den absolut är i en så obekväm 
situation att den behöver… ta till dom här beteendena som vi i alla andra avseenden… tolkar 
som nånting som en häst gör i flykt för att ta sig ifrån en situation. 

 

Återigen ser vi här ett exempel på en häst som försöker säga oss något. Återigen ser vi 

människor som inte förmår ta steget över den till synes avgrundslika Great Divide. 

Belinda har dock viss förståelse för att människor vill tävla med sina hästar. Själv tycker hon 

ändå att det är roligt att vara iväg på trav. ”Det är sån stämning i luften och … mysigt”. Men 

hon gör det inte längre. Det handlar mer om att hon tröttnade än om ett principbeslut. 

Tävlingslusten räckte helt enkelt inte till. På slutet körde hon dock sina travhästar bettlöst, 

trots att det egentligen inte är tillåtet. Hon lyckade kringgå tävlingsreglementet genom att 

tömmarna var fästade vid ett egentillverkat bettlöst träns som satt ovanpå det vanliga tränset, 

vilket gjorde att tömmarna bara verkade på det bettlösa tränsets nosrem – inte på själva bettet. 

Alla tar för givet att har man bett så har man också tömmar som inverkar på detta, säger 

Belinda. Reglementet stipulerar bara att hästarna måste ha bett i munnen, vilket hennes hade. 

”Så dom kunde inte säga nånting!”, säger hon ganska så triumferande.  

 

Idag har Belinda som sagt slutat tävla. Hon tycker att det är ”ballare” att kunna kommunicera 

med sin häst när den är lös; att rida hästen utan annan utrustning än en halsring; eller att utföra 

”skojiga krumelutter” när hon sitter på ryggen – ”fast utan hela den där utrustningen”. 

Numera ligger hennes utmaning i att bli mästare på kommunikation och förståelse. Hon 

försörjer sig på problemlösningar åt människor som tror att de har ”problemhästar” men som i 

själva verket ofta själva är problemet. 

 

Belinda tror i och för sig inte att fenomenet tävlingshäst måste vara synonymt med ohälsa. 

Hon tror dock att det vedertagna systemet att hästar ska vara tävlingsfärdiga inför vissa lopp 

och tävlingar vid en viss ålder, i kombination med den okunskap om vad vissa beteenden står 

för, ofta är ödesdigert. 
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B: Alltså hur mycket hästar som faktiskt går omkring i en konstant flyktläge… alltså mentalt. Jag 
tror ohälsan kommer mer med det. Det är hästar som inte kan påverka sin egen situation för att 
dom har tränare som inte förstår hur hästar lär sig bäst. /…/ Jag tror det är mer där. Sen rent 
fysiologiskt… så… alltså det är ju ett skämt att det ser ut som det gör. Vad är procenten man… 
det är ju många hästar som blir utdömda varje år för kotledsinflammation vilket ju är en sån 
där… helt barock hittepådiagnos som… som bara är accepterad som nånting som finns. 

 

Försäkringsbolagens statistik visar att kotledsinflammation är den absolut vanligaste 

diagnosen som ställs på våra hästkliniker idag. Kotleden som sitter lågt på hästens ben är den 

som oftast tar stryk av alltför mycken, för ensidig, eller rent felaktig träning. I själva verket är 

åkomman idag så vanlig att det till och med finns de som tar sin häst till klinik för att 

profylaktiskt spruta ”tuppkam” (hyaluronsyra) eller kortison inför en tävling, berättar Cecilia. 

En tävlingsryttare hon träffade i ett stall sa att hon skulle åka och ”spruta” sin ponny ”för 

säkerhets skull”. Cecilia menar att det kanske hade varit bättre om ryttaren istället hade ställt 

sig frågan varför hennes ponny får problem med framkotorna. Jag i min tur undrar om någon 

veterinär verkligen ställer upp på ett sådant förfarande eller om det bara var ryttaren som 

trodde det? Men enligt Cecilia var saken uppgjord och klar med veterinär. 

C: ”Det är nog något som är ganska vanligt, tyvärr”. 
N: Skrämmande. 

C: Jaa. Det är skrämmande. 
 

Inte heller för Cecilia, som har tävlat både hoppning och dressyr, är tävlandet längre särskilt 

intressant. Jag frågar varför? 

E: Njaae… jag vet inte om jag är så intresserad av att jämföra mig på det sättet… Jag ser inte att 
det skulle ge mig och hästen… nåt, tillföra nånting… som … som jag behöver. [skrattar] 

 

Bland Cecilias elever i akademisk ridkonst finns det dock några som fortfarande tävlar: i 

hoppning, distans, islandshästridning och vanlig dressyr – varav en på ganska hög nivå i 

Norge, säger hon. Men de flesta är så kallade fritidsryttare. 

C: Mest förstås fritidsryttare. Så är det ju. Som liksom bara vill ha, ha en go’ stund med sin häst 
och ha en hållbar häst! Alltså dom har förstått nånting om att dom måste träna sin häst på ett bra 
sätt… för att för att den ska bli hållbar. Dom vill ha en liksom som en kompis – länge! 

 

För många som sysslar med akademisk ridkonst – vare sig de tävlar eller är fritidsryttare – är 

just hållbarheten ett av de viktigaste argumenteten för att man har valt den ridstilen. 
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Den av mina informanter som tycks minst negativ till tävlingar är Ylva. Det händer att hon 

själv tävlar i hoppning på klubbnivå där hon har imponerat genom att dyka upp med sin häst i 

repgrimma istället för med träns och bett. Dessutom deltar hon i ”Extreme Cowboy Race” 

som är en gren inom westernridningen där man rider en trailbana i ett visst mönster – men 

med stora friheter, vilket Ylva gillar: 

Y: För jag gillar ju inte regler, jag gillar att göra så som jag vill göra, så som är bäst för min häst 
och som är bäst för mig”.  

 

Jag frågar hur hon rent generellt ser på detta att använda hästar i tävling? 

Y: Både ja och nej. Jag är inte jätteförtjust i det hära… när det blir… industri utav det. Alltså säg 
som travsporten kanske jag inte har jättehöga tankar om… och lika egentligen alla såna där det 
blir… att pengarna styr över hästen… Men äh… jag tror… [suckar] alltså, hästen själv skulle 
kanske allra helst gå och beta i hagen om man skulle fråga den liksom, men… jag tror att man 
kan göra det på ett sätt som hästen också får ut nånting av. 

 

Men visst, tillstår hon, tävlandet är egentligen människans nöje – inte hästens. Ändå vill hon 

inte avfärda de hästmänniskor som hävdar att deras häst ”älskar att tävla” och att den ”blir 

uttråkad” om den inte får tävla. 

Y: Den ryttaren eller kusken kanske lyckas träna sin häst så att den ser det som något positivt och 
då… det är ju jättekul. Då har man ju lyckats… om det är så. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att medan ridning i den formella världen tycks implicera 

tävling så är tävlingsvärlden något de flesta av mina informanter i den informella världen har 

vänt ryggen. Anledningarna kan vara allt från att de själva inte längre känner behovet att bli 

bedömda, glänsa eller visa upp sig till att de tar direkt avstånd från de metoder som används 

inom olika tävlingsgrenar, och i synnerhet inom dressyren. Hästen får många gånger betala ett 

alltför hög pris för människans behov av framgång på tävlingsbanan, menar de. 

De obändiga - okunniga eller pålästa? 
Obändig: motspänstig, motvillig, motstridig, ovillig, oppositionell, obstinat, envis, tredsk, 
hårdnackad, halsstarrig, bångstyrig, tjurskallig, besvärlig, bråkig, självrådig, egensinnig, 
självsvåldig, oregerlig, otuktad, obehärskad, odisciplinerad, trilsk, styvsint, svårhanterlig, 
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uppstudsig, omedgörlig, häftig, våldsam, tygellös, otyglad, otämjd, utmanande, motsträvig, 
stursk, upprorisk, motvalls, rebellisk, självständig, trotsig.43 

 

Jag har valt att kalla den här studien för De obändiga och obändiga är just vad vi är – jag och 

mina informanter. Vi låter oss inte inordnas i leden. Vi lystrar inte till ”Framåt marsch!” Vi 

uppsöker inte ridskolorna. Vi syns inte på tävlingsbanorna. Vi är ”inte ens”, så som 

Ridsportförbundets forne ordförande, Bo Helander, uttryckte saken, ”medlemmar i någon 

klubb” (Rost 2008:20). 

 

I en intervju i Svenska Dagbladet år 2010 fick samme Helander, som tidigare nämnts också 

kallad ”ridsportens statsminister”, frågan vad som skulle behöva förbättras på tävlingssidan? 

– För närvarande tycker jag inte att det är något större problem inom tävlingssporten i Sverige. 
Var finns det problem då? 
– Vad vi tänker mer på är alla människor som skaffar häst utan att ha särskilt mycket kunskaper. 
De befinner sig inte på tävlingssidan utan är hobbyryttare. Det allra jobbigaste är de som inte är 
medlemmar i Ridsportförbundet och som ändå driver egna stall, de har ofta väldigt lågt 
hästkunnande. Den gruppen vill vi gärna nå. 
Hur är trenden, får hästarna det bättre eller sämre? 
– På det hela taget har hästkunskapen hos de som tävlar blivit bättre. Det finns ett större 
kunnande. Men när det gäller hästhållning i busken är det mer tveksamt. Små privata stallar där 
folk är nybörjare som hästhållare kan man ha anledning att fundera över hur bra de är. 
(Asker 2010: del 7) 

 

Får man tro Bo Helander faller ingen skugga på ridsporten. På tävlingssidan finns all den 

hästkunskap som behövs. Nej, det är de ”jobbiga” hobbyryttarna som ställer till det. För 

Helander tycks det sitta likhetstecken mellan hobbyryttare, små privata stallar och nybörjare. 

Det är här det är tveksamt om kunskapen räcker till. Det lite ironiska i sammanhanget är att 

samtidigt som den formella hästvärlden hävdar att det saknas kunskap om hästar i den 

informella världen, och att alltför många hästar där ute ”i busken” far illa, så är det just 

hästhållningen och hanteringen i den formella världen som gör att de förment okunniga 

vänder den ryggen. 

 

                                                

 
43 http://synonymer.woxikon.se/ 
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En helt annan uppfattning om läget på tävlingssidan har etikforskaren Petra Andersson. 

Endast tre år efter Helanders uttalande ovan går hon så långt som till att hävda att vi bara 

”med full insyn” kan ”berättiga ridsportens existens i längden” (Andersson 2013a). Så här 

skrev hon i en krönika i Hippson Magazine år 2013 – apropå att roll küren åter hade rört upp 

känslor i Danmark.  

Vi ryttare behöver prata. De senaste dagarnas debatt visar det, mycket tydligt. Vi behöver prata 
ordentligt med varandra och vara öppna, ärliga och ödmjuka. Nu har vi ännu en gång fått se 
kontroversiella bilder från ett mästerskap, nämligen det danska i dressyr. Hästar med gapande 
munnar och strama tyglar, ryttare som tar till synes bryska tygeltag, hästar där nosryggen ibland 
är närmare vertikal- än lodlinjen. Oavsett om dessa metoder är skadliga för hästarna eller inte, så 
misslyckas de som försvarar metoderna att låta trovärdiga. Försvar som att bilderna visar ett 
ögonblick, inte helheten, förklarar inte varför det finns bild efter bild från tävling efter tävling 
som visar likadana ögonblick. Tillräckligt många ögonblick bildar till sist en helhet. Försvar som 
att bilderna visar tillfälliga misstag eller olycksfall i arbetet, duger inte heller. Det är inte 
trovärdigt att världens bästa ryttare begår misstag efter misstag medan de rider fram inför de 
stora mästerskapen. Nej, hästarna går i den kritiserade formen därför att ryttarna avsiktligt rider 
dem så. Inte av någon annan anledning (Andersson 2013 a). 

 

Det är ord och inga visor Andersson levererar: ”Tillräckligt många ögonblick bildar till sist en 

helhet”. Ja, så är det onekligen. Någonting skevar i ridsportens värld. Vi kallar oss båda 

hobbyryttare, men till skillnad mot mig ser sig Andersson inte desto mindre som en del av 

ridsportvärlden. Hon menar att ”vi i ridsporten” behöver prata. Jag håller med. Gör det för 

Guds – men framför allt – hästarnas skull!  

Vi behöver inte bara prata om hur hästarna ska utbildas och tränas, vi behöver prata om hur vi 
hanterar inbördes oenighet och kritik utifrån. Inte minst när det gäller hästvälfärd – den 
känsligaste, viktigaste och svåraste frågan i vår sport. Frågor där hästvälfärd och prestation 
riskerar att komma i konflikt, som i frågan om kontroversiella träningsmetoder som har visat sig 
ge stora framgångar, är särskilt svåra. De diskussionerna kräver därför mer öppenhet och 
prestigefrihet av oss, inte mindre. 

 

Hästvälfärd och prestation riskerar att komma i konflikt, säger Andersson. Min egen 

uppfattning är att detta skedde redan för länge sen. Ridsportens stjärnor uppfyller (med vissa 

undantag) helt enkelt inte rollen som förebilder för en god och sund djurvälfärd. Är det 

verkligen personer ur dessa led, som Bo Helander menar, ska lära oss andra hur vi bäst tränar 

och tar hand om våra hästar? 
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Hästkörkortet 

Vi sitter tillsammans vid Belindas köksbord och jag berättar om bakgrunden till att jag gör 

den här studien. När jag återger den etablerade hästvärldens dokumenterade oro över de 

”okunniga” hobbyryttarna utbrister hon: 

B: Jaa… ja, det tycker ju dom då. Men då skulle jag ju vilja veta: Vad är det då som är så stort 
problem… med dom – hobbyryttarna? Även om det finns ju… och där går jag ju sannerligen 
inte utan skuld – dom alldeles för många hobbyhästar som rör sig för lite och som blir för feta 
och, och det är ju ett problem för att… det blir ett välfärdsproblem hos hästarna, de får samma 
välfärdssjukdomar som vi får. Äh… och om det är det det handlar om så jamen, absolut. Det kan 
jag skriva under på. En travhäst rent metabolismmässigt är i bättre skick än vad… än vad min 
feta är där ute… men ja… Är det det dom syftar på så håller jag med. Men jag tror ju inte att det 
är det! 
N: Vad tror du att det är då? 
B: Nej, det är det jag skulle vilja veta. 

 

När jag berättar om de tidigare planerna på att införa ett obligatoriskt hästkörkort för alla som 

vill hålla häst går Belinda nästan i taket: 

B: Så länge dom här organisationerna inte lyckas städa upp i sina egna… led, så länge ridningen 
på tävlingsbanorna ser ut som den gör, så länge vardagen för tävlingshästar ser ut som den gör 
så… kommer jag aldrig att lyssna! 
/…/ 
N: Du säger att dom ska städa upp. Vad ska dom städa upp? 
B: Så länge det är okej att, äh att hästar går i en helt förfärlig form på tävlingsbanorna, oavsett 
om man kallar det för roll kür eller vad man gör, men så länge man ser spända hästar som 
struttar omkring… äh och det på ett klart ohälsosamt vis så… så har dom inte mandat till att 
berätta för… för människor… hur det faktiskt ska gå till. Och jag tillåter mig till och med att 
tänka som så, att det är inte hobbyryttaren som har sin lilla fläskiga häst och rider omkring på – 
det är inte dom hästarna som far illa. Det är ju dom hära… stackarna, som har haft den dåliga 
smaken att födas som dyra individer, som har det absolut värst. Och… jaa, som sagt: så länge 
[skrattar] det är okej att rida med den sortens utrustning med hästar i den sortens kondition eller 
konstitution som det är så…  
N: Hur vet du att det är du som har rätt och dom som har fel? 
B: Nä det vet jag inte [skrattar]. Det är bara min åsikt. Ähm… Ja, den [frågan] är ju jättespännande! 
* 
B: Mm. Hur vet jag det? Vet inte. Jag smickrar mig bara med att… hävda att jag ser skillnad på 
en spänd och en avspänd häst. Äh… men jag vet att jag inte är en måttstock… som duger 
nånting till. 

 

Samtidigt som Belinda anser att ridsportens organisationer, som Svenska Ridsportförbundet 

och Hästnäringens Nationella Stiftelse, först borde städa upp i sina egna led, att de inte har 

”mandat” att framställa sig själva som några rättesnören, är hon fullt medveten om att vad hon 
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tycker dessvärre inte väger särskilt tungt. Hon tillhör inte hegemonin. Tillsammans försöker 

vi ändå förstå vad det är som ligger bakom denna förmenta oro. Över oss? Belinda vill veta 

vad de menar när de säger att vi saknar kunskap. Är det detta med att våra hästar får för 

mycket att äta och för lite träning, undrar hon? 

B: Är det det dom syftar på? Vet du? 
N: Naej, jag vet ju inte i detalj men jag misstänker ju att det finns en asså det handlar ju om att 
man vill ha makt över dom, att det är en makt--- 
B: [avbryter]: Jo, men det tänker jag också! Att det är andra faktorer som att det liksom går att 
skala ner till ren ekonomi /N: Ja./ För det är alltid ekonomi som styr allting /N: Ja. Ja./ Och det 
är ju också därför det ser ut som det gör i, bland tävlingshästar. Att… dom har ett skitliv är för 
att dom… det ligger pengar i att få dom att prestera på ett eller annat vis. 
N: Och det ligger pengar i att få folk att bli tvungna att utbilda sig och… /B: Ja. Exakt. /N: och 
har man då självutnämnt sig själv till dom som kan /B: Ja./ för det är det dom har gjort så, så, så, 
så är det ju naturligtvis dom som ska lära ut och ta betalt för det. Det är liksom, det ligger i hela 
Hästnäringens Nationella Stiftelses uppdrag att utveckla hästnäringen, det vill säga tjäna pengar på 
hästar. 
B: Ja… [skrattar till] Ja, precis! Det kan vi ju… vi kan ju se att det är så och konstatera det. Det 
luktar ju rätt mycket hyckleri då när man pratar om djurvälfärd. 

 

Belinda och jag tycks eniga om att det kanske är makt och pengar som ligger bakom 

påståendena om vår okunskap. Jag frågar också Diana om hon känner till historien om 

hästkörkortet? Hon tror sig ha läst om det. Jag berättar att ärendet var uppe ända på 

jordbruksministerns bord och undrar vad hon tänker om det? 

D: Jaa. [skrattar] Vem ska utfärda det? tänker jag. 
N: Det var precis vad jordbruksministern tänkte också. 
D: Mm. [fnissar] Det är väl det. Annars så är det väl inte så tokigt. 
N: Nä? 
D: Nä. 
N: Vem tycker du ska utfärda det? 
D: Cecilia. [Fnissar. Cecilia är hennes egen instruktör i akademisk ridkonst]. Nä! [Skrattar högt]. 
N: Vem ska inte utfärda det? 
D: Äh… [plötsligt gravallvarlig] Dom… äh… höga tränarna inom dressyr ska inte utfärda det. 
N: För att…? 
D: För att jag tycker att de använder hästarna som ett tävlingsredskap. Äh… och man ser väldigt 
mycket hård ridning inom tävlings… dressyren framför allt. 
N: Mm. 
D: Men det är det som är normen… så att… då tycker jag inte det! 

 

Som framgår av Dianas uttalanden är hon inte främmande inför tanken på ett hästkörkort, en 

uppfattning hon delar med de flesta av mina informanter; också de anser att det många gånger 

råder stor kunskapsbrist bland svenska hästägare. Problemet är bara (återigen) vem som skulle 
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vara bäst skickad att utfärda ett hästkörkort? För Dianas del är det i alla fall inte de höga 

dressyrdomarna. 

Alternativa vägar till kunskap… 
Även om också Cecilia ibland kan möta en förvånande stor naivitet och bristande kunskap om 

hästar – nyblivna hästägare som knappt vet att hästar behöver vatten och mycket vatten! (runt 

25 liter per dag) – gäller detta sällan för hennes egna elever. De är oftast väl pålästa och 

informerade, hävdar hon. 

C: Mina ”kunder” så att säga, dom är ofta ganska informerade för dom, dom… dom är väl 
kanske lite hör till en alternativ [skrattar till] genre, eller vad man ska säga, så dom söker nog en 
hel del liksom… kunskap. Men jag menar det finns väl alla varianter där också men… men ja. 
Men jag kan nog uppfatta liksom när jag sådär… äh ”läser av” att det borde va mycket bättre 
hästkunskap än vad det är. Så det finns ju en stor brist. 

 

Å ena sidan säger Cecilia att de som söker sig till henne ofta är kunniga och välinformerade. 

Hon betraktar dem lite som ”en alternativ genre”. Å den andra menar hon att det naturligtvis 

också bland dessa finns de vars hästkunskaper haltar. Det finns alltså anledning att fråga sig i 

vilken utsträckning de alternativa hästmänniskorna stämmer in på bilden av den okunnige 

hästägaren? Med undantag av Cecilia själv, som har ridinstruktörsexamen från Strömsholm, 

och Ylva som har gått hästgymnasium, är det ju ingen av dessa tio som har förvärvat sina 

hästkunskaper den officiellt sanktionerade vägen. Alla är de ju ”autodidakta”. Eller är de det?  

 

Det råder ingen tvekan om att de alla har ett långt hästliv bakom sig. De har umgåtts med och 

haft ansvar för hästar i decennier. Det förefaller alltså orimligt att påstå att denna praktiskt och 

somatiskt förvärvade kunskap skulle vara annorlunda än den som gamla tiders ”hästkarlar” 

besatt. Varför skulle man inte kunna ha ett ”naturligt hästöga” bara för att man inte är medlem 

i en ridklubb?44 Och hur många av de gamla hästkarlarna var förresten det? 

 

Jag vill påstå att mina informanter alla är ständiga kunskapssökare. Även om Cecilia under 

många år jobbade i enlighet med den tradition och den syn på hästen som man lär ut på 

Strömsholm har den alltid funnits där: lusten att söka vidare, komma vidare; skaffa sig nya 

                                                

 
44 Naturligt hästöga – jfr ovan under avsnittet Hästsektorn och den förmenta kunskapsbristen i kapitlet Den formella 

kunskapsvägen. 
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kunskaper och pröva nya sätt att tänka och göra. Hon intresserade sig tidigt för kampsport och 

yoga och försökte finna olika sätt att implementera dessa läror i ridningen. Hon blev känd 

som ridläraren som hela tiden utsatte sina elever för nya idéer, ville att de skulle testa nya 

metoder. Kanske var det just därför som någon en dag tipsade henne om en ”gubbe”, en 

ryttare med långa vaxade mustascher som red på en prickig häst; en hingst som dessutom var 

helt blind men som kunde galoppera baklänges på stället! Detta var något som hon ”bara 

måste” komma med och titta på! Gubben med mustascherna – som var tre år äldre än hon 

själv – var dansken Bent Branderup, mannen som brukar tillskrivas den akademiska 

ridkonstens renässans – i alla fall i vår del av Europa. Och det hon fick se kom att bli helt 

avgörande för hennes fortsatta utveckling. Hon bröt med allt och flyttade till Danmark där hon 

lade fyra år av sitt liv på att nära följa och studera Bent Branderup i hans arbete med att bygga 

upp en modern akademisk ridakademi. Idag är hon dubbad riddare vid The Knighthood of 

Academic Art of Riding och kan därmed alltså kalla sig medlem av det moderna europeiska 

”riddarskapet”. Men inte ens detta räckte för Cecilia. Efter ytterligare sökandet har hon hittat 

nya inspiratörer och nya läror. Idag ägnar hon sig åt ”Kraftskapande Ridkonst” som är en 

variant och vidareutveckling av den akademiska. 

 

Också Daniela – som aldrig kom in på Strömsholms – har gjort många resor till Danmark och 

är idag medlem av riddarskapet. Därtill har hon ägnat många år åt att i Sverige förkovra sig 

inom andra discipliner och läror som voltige, natural horsemanship, frihetsdressyr och 

ridterapi. Ylva lät sig inte nöja med den utbildning hon fick på hästgymnasiet. Hon ville lära 

sig att kommunicera med hästar och sökte sig vidare till NH-rörelsen (natural horsemanship) i 

Sverige där hon gick i lära hos en av grundarna.45 Ylva har jobbat professionellt med avels- 

och ridskoleverksamhet på två olika stall samt ett westernstall med ridskola och ägnat fyra 

månader i USA åt att följa en av de ledande instruktörerna i horsemanship där. Belinda har 

jobbat professionellt i travstall, tävlat som amatörtränare i travlopp, utbildat sig till NH-

instruktör och instruktör i long reining.46  

 
Alla har de därtill bevistat otaliga kurser, clinics, föreläsningar och seminarier. De upphör i 

själva verket aldrig att vidareutbilda sig. Och detta trots att ingen av deras utbildningar 

                                                

 
45 För en förklaring till NH: Se fotnot nr 21. 
46 Long reining är en form av tömkörning som bygger på de metoder som tillämpas vid Spanska hovridskolan i Wien. 
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berättigar till studiemedel. De har själva fått bekosta kurser, resor, kost och logi. Dessutom 

läser de: gamla och nya ridläror, forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar om foder, 

hovar, träningsmetoder, hästhållning, veterinärmedicin, etologi och mycket annat. Om de 

läser hästtidningar så är det mest i syfte att hålla koll på nya trender och skaffa sig 

omvärldskunskap.  

 

Nej, bland dessa informellt skolade hästmänniskor saknas sannerligen inte kunskap. Huruvida 

det sedan är ”rätt” kunskap är en annan fråga. Jag kan dock konstatera att det inte är någon av 

dessa informanter som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. De har valt att inhämta sin 

kunskap på annat håll. 

 

Internets betydelse 

Men hur ska man då förklara att så mycket av förändringen inom den svenska hästvärlden, 

som beskrevs inledningsvis, skedde decennierna strax före millennieskiftet? Varför var det 

just då som sådana som jag, Ida och Daniela ”hoppade av”? Ja, en inte obetydlig del av 

förklaringen måste nog tillskrivas internets uppdykande. Före internet kände man knappast till 

några alternativ, berättar mina informanter. Det fanns dressyr, hoppning och fälttävlan, några 

kände till voltige, western var i precis i startgroparna. Lyssnar man på Ida så förstår man 

vilken revolution internet i själva verket kom att bli för de hästmänniskor som aldrig riktigt 

känt sig tillfreds i de stallmiljöer som funnits att tillgå intill dess.  

I: Och sen kom internet! [skrattar gott]. 
N: [skrattar med, förstår vart hon vill komma] Ahum! Okej! 
I: Ja, [småskrattar fortfarande] nämen--- 
N: Nu är vi någonstans senare på nittiotalet? 
I: Ja.  
N: Mm… Vad hände då? 
I: Nämen det gjorde ju ändå att man, man fick… äh, [suck] en annan bild av att det finns 
mycket mer! 

 

Frågan är om Sveriges förvandling till ett av de hästtätaste länderna i Europa hade skett lika 

snabbt, och med samma genomslagskraft, om inte internet hade slagit igenom som det gjorde 

på 90-talet? Frågan är om vi hade sett samma ökning av antalet hästägare? Med internet kom 

möjligheten att själv söka kunskap – utanför de etablerade kanalerna, utanför de i mångas 

tycke snobbiga och ibland trakasserande ridskolorna och ridklubbarna. Med internet öppnade 

sig helt nya vägar till kunskap: Hela världens hästkunnande låg plötsligt för var hästälskares 
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fötter. Här kunde man söka och botanisera, finna nya och annorlunda synsätt, hitta filosofiska 

och ifrågasättande texter om människans förmenta särställning över andra arter; här fanns 

litteraturtips, här kunde man ladda ner allt från vetenskapliga studier till instruktionsvideos för 

nya slags ridövningar; här kunde man läsa och lära om främmande discipliner och ridläror 

man dittills aldrig hört talas om, ridläror från andra epoker, andra världsdelar; här kunde man 

lära sig att ta hand om en häst, lära sig hur mycket vatten en häst dricker, vad en häst behöver 

för att må bra; här kunde man göra foderstater och göra upp en budget för hästhållning med 

allt vad det innebär med uppstallning och försäkringar. Med internet blev ridskolorna och 

ridklubbarna helt enkelt inte längre de enda alternativen, de enda källorna till kunskap. På 

nätet fanns diskussionsforum och mötesplatser för alla som ville utbyta erfarenheter, ge tips 

eller ställa ”dumma” och ”okunniga” frågor. Plötsligt blev det möjligt för den enskilda 

hästälskaren att förverkliga den tidigare till synes omöjliga drömmen: att själv skaffa häst! Att 

äga en häst!  

Sammanfattning 
Jag valde att kalla denna studie De obändiga och obändighet är just vad det har handlat om. 

Obändiga människor och obändiga hästar som inte har velat böja sig, som är ”olydiga”, som 

går sina egna vägar, som har sin egen agenda eller agens om man så vill. Något hände på 90-

talet när internet kom. Den inte alldeles lyckliga hästmänniskan förvandlades plötsligt till den 

obändiga hästmänniskan. Hon slog sig fri. Hon lämnade ridskolan, ridklubben och 

tävlingsbanan. Men bakom sig lämnade hon också en känsla av utanförskap, av att vara 

missförstådd eller kanske den enda som egentligen förstod? Med internets hjälp inträdde hon i 

den informella världen, en värld där alla är långt ifrån överens, men där hon ändå känner en 

styrka och samhörighet i att vara en av flera som är annorlunda. 

 

På engelska använder man ordet break när man talar om att dressera djur, det heter ju som 

bekant ”break horses”. Break är ett förfärligt ord men det beskriver just vad det handlar om: 

att bryta ner någons vilja. Break betyder ju också ”ha sönder”. Jag har här försökt undersöka 

vad det är vi har sönder? Vad är det som går sönder när stallflickan ”socialiseras in i en 

känslosam värld där känslor måste stympas” (Milles 2003a:24)? Jag tror att det är just i denna 

fråga vi kan söka svaret på varför det finns ett motstånd, varför den obändiga hästmänniskan 
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har vänt sig bort ifrån den formella kunskapsväg som det traditionella hästsamhället erbjuder. 

För hon vill inte vara hård, hon vill inte bruka våld och hon vill inte vara den som bryter, som 

har sönder. Inte heller vill hon själv brytas eller gå sönder. Hon har funnit andra 

kunskapsvägar. Vägar som öppnar upp mot en annan respekt, en annan syn på hästen; inte 

som ett verktyg för våra framgångar, utan som kompanjon – companion, som Donna Haraway 

uttrycker saken. Den obändiga hästmänniskan vill samgå, sambliva, sammansmälta. Så som 

hästarna. Bli en del av existensen. 

 

 

Enhet 
Ljudet av mina hjärtslag 
eller är det ditt? 
Känner hur blodet rör sig 
i min kropp 
eller är det din? 
Sammanlänkade 
Både i nära fysisk kontakt 
Andetag 
Puls 
AndeDräkt 
Puls 
Ande 
Puls 
Ihop 
Puls 
Ljudet av mina hjärtslag 
Ljudet av mina hovar 
eller är det dina? 
Rytmen banar en väg 
in i min själ 
Eller är 
det din? 
 
Ur Helena J Franssons (2015) 
diktsamling Svit till hästen. 
Foto: © Nicole Pergament Crona 2018. 
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Epilog 
Humangeografen Nigel Thrift har ägnat en hel del tankeverksamhet åt den postmoderna 

människans sökande efter närvaro i nuet. Han menar att hon har funnit den i naturen, att det är 

här hon idag finner platsen för kontemplation och mysticism (2000:35). I en värld där allting 

hela tiden ska gå fortare, det snabba premieras, har vi måst lära oss balansera genom en 

uppsättning ”kontemplativa praktiker”, hävdar Thrift (2000:35). 

 

Jag vill tro att umgänge med hästar är en sådan kontemplativ praktik. I alla fall är det så för 

mig. Det är kravet på min fulla närvaro som utgör det terapeutiska incitamentet för mitt 

umgänge med djur, och särskilt då hästar. En häst är en stor och kraftfull varelse som har 

potentialen att döda oss på ett ögonblick. Inte för att den vill det (och ibland undrar man 

varför). Hästar är normalt sett fredliga djur som vill ha lugn och ro, som vill leva ett fridsamt 

liv. 

 

Men att inte vara närvarande när man umgås med en häst är en dödssynd av flera skäl. Först 

och främst på grund av skaderisken. Du umgås med ett bytesdjur, ett flyktdjur som kan gå 

från noll till hundra på sekunden. Från att den lugnt står och slumrar när du borstar den kan 

den plötsligt kasta sig åt sidan, och därmed i värsta fall över dig, för att den har hört eller sett 

något som dess nedärvda signalsystem vädrar som fara. Detsamma kan naturligtvis hända när 

du sitter på. Att umgås med ett flyktdjur innebär att själv alltid ha alarmklockan på stand by. 

Du måste kunna läsa signalerna, förutse ”farorna” – vilka för en häst kan vara av ett helt annat 

slag än för en människa. Du måste alltså tänka som en häst. Samtidigt får du heller inte 

”framkalla” farorna, vara på helspänn och glömma bort att andas – för då gör hästen likadant. 

Det är ett flockdjur du umgås med. Individer i en flock ser, hör och känner samma saker. 

Flockledare är inte den som är störst och starkast. Flockledare är den som har erfarenheten, 

som kan avgöra om ”faran” är en fara eller bara en liten fågel som prasslar i busken. Tricket 

när man umgås med hästar är att få dem att förstå att du har den erfarenheten, att de kan lita 

på dig. Först då får du en lugn häst, en häst som slappnar av i din närvaro, en häst som litar på 
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att du har ”koll på läget”. En lugn häst är aldrig farlig. En nervös häst kan bli hur farlig som 

helst. 

 

Det är det som Sally Swift menar när hon talar om att rida med ”mjuka ögon” (se 

inledningen). En människa har runda pupiller. Ett bytesdjur har horisontella – de måste kunna 

se potentiella anfall från alla håll och en häst sägs till exempel kunna se 320 grader runt sig. 

Med ”mjuka ögon” blir människans pupiller något mindre runda. Genom att inte fokusera så 

hårt rakt framåt – så som rovdjur måste göra för att inte förlora sitt potentiella byte ur sikte, 

och människan är som bekant ett rovdjur – så kan våra pupiller bli ”mjukare”, mer 

”horisontella”, eller i alla fall mer vidsynta (i bokstavlig såväl som bildlig mening). När vi 

rider med mjuka ögon känner hästen det. Den känner att vi har ”koll på läget” runt om, inte 

bara rakt fram. Den känner att den umgås med en ledare och artfrände, och inte med en 

predator, och därmed kan den slappna av. Jag tror att det är detta krav på närvaro som gör att 

såväl jag själv som många informella hästmänniskor upplever stunder av mindfulness när vi 

umgås med hästar. Vi behöver inte gå på kurs för att lära oss att vara i nuet. Våra hästar lär 

oss det. 

 

Av samma skäl har jag väldigt svårt för den traditionella hästvärldens stallkultur. Den där 

hästarna är objekt som tas fram ur spiltor och boxar, ställs upp och binds upp på stallgången 

som vore de cyklar eller mopeder, allt medan vi själva går och fikar eller röker och lämnar 

hästarna att undra vad det var vi ville dem. När jag åker till stallet gör jag det för att umgås 

med min häst, inte med människor – dessa har jag så att säga nog av ändå – och jag kan 

många gånger känna mig frustrerad över att hela tiden behöva vandra in och ut ur de olika 

världarna: de med de hårda respektive mjuka ögonen. Antingen är jag oartig mot hästen eller 

också mot mina medmänniskor. Det är inte alltid en lätt uppgift att välja. Väljer jag 

människorna har jag tappat närvaron med hästen, vi är inte längre sammansmälta, jag är ”inte 

längre där”, och den känner det, känner sig övergiven och den stora skiljelinjen är åter där. 
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