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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att studera ridsporten från ett ryttarperspektiv med 

fokus på hur sporten utövas i dagens samhälle och vilka möjligheter man som ryttare 

upplever sig ha när det kommer till att fortsätta tävla på elitnivå. Detta har undersökts 

genom en jämförelse mellan tidigare forskning av ridsporten och hur ryttare på olika 

nivåer upplever och definierar sina egna möjligheter inom ridsporten, könsfördelning 

och eventuella bakomliggande mekanismer till att det ser ut som det gör med många 

unga kvinnor på hobbynivå och några få män inom ryttareliten. Varför är det så var en 

av de tidiga funderingarna som fanns med när denna uppsats började utformas.  

Studien har en kvalitativ ansats, genom tematiskt öppna intervjuer har datamaterialet 

insamlats, transkriberats och analyserats utifrån Bourdieus sociologiska teorier om 

habitus och kapitalformer. Det insamlade materialet har i analysen ställts mot den 

tidigare forskningen inom ridsport och idrottsutövande som fokuserar på fördelningen 

mellan könen och statusen som ridsport haft över tid i samhället. 

Resultaten av studien visar att det skett en stor förändring inom ridsporten det senaste 

hundra åren, att gå från en manligt dominerad sport där kvinnor förbjöds att delta till att 

bli en mycket populär sport för unga kvinnor. Kvinnorna kan därför ses som 

huvudutövarna medan det är relativt få män som är aktiva inom ridsporten på lägre 

nivåer och trots detta så är det på elitnivå ungefär lika många män som kvinnor. 

Skillnader hos respondenternas uppväxtförhållanden, socialt och i viss mån ekonomiskt 

kapital har analyserats för att förstå vilka förutsättningar de haft för att utöva ridsporten. 

Resultatet visar sammanfattat att de allra flesta har möjlighet att börja rida som barn på 

ridskola. För att nå en högre nivå inom ridningen krävs det en eller fler hästar och här 

blir socialt-och ekonomiskt kapital avgörande. Studien bidrar till en djupare förståelse 

för betydelsen av kapital och habitus inom ridsporten. 
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Inledning 

Ryttare utövar aktivt sporten över hela landet och inom alla samhällsklasser, för att se till att 

skapa möjligheter för framtiden satsar staten stora summor pengar för att möjliggöra att alla 

subventionerat ska kunna delta. Flera av dessa ryttare är dock privata aktörer som med egna 

medel håller hästar för träning och tävling i en satsning mot att ständigt förbättra sina resultat. 

Här är Bourdieus definition av kapital en viktig faktor för att lyckas och han delger sin syn av 

klass och leverne där hästsporten räknas som en societetssport som starkt hänger samman med 

champagnedrickande och fina kretsar (Bourdieu, 1989). Fastän Bourdieu och många med 

honom skrivit åtskilliga verk är det få forskningar som rör sportutövanden och klass kopplat 

till habitus på det sätt som denna studie gör. Eftersom att det inte finns en tydlig definition av 

ridsportens status i Sverige kan det bidra till en begränsad förståelse av området kopplat till 

klass.  

Det är därför av intresse att vidare undersöka hur ryttare på olika nivåer lever idag och från 

vilka uppväxtförhållanden de kommer från för att skapa en uppfattning av vilka 

samhällsklasser som har möjlighet att hålla på med hästar i en större omfattning. Detta är av 

vikt för att skapa en förståelse kring hur mekanismerna bakom elitsatsningar inom ridsporten 

ser ut. Eftersom att ridsporten anses vara en av Sveriges största flickidrotter är detta viktigt att 

undersöka eftersom att det på högsta nivå många gånger är mer manliga än kvinnliga utövare. 

Ur ett sociologiskt perspektiv är ämnet intressant för att ridsporten haft lika tävlingsregler för 

män och kvinnor sedan mitten på förra seklet. Det går genom denna långa tidsfrist att studera 

som en del av feminiseringen av samhället och ett exempel på hur kvinnor släpps in i 

toppositioner. Det kan även skapa en större förståelse för hur samhället besvarar kvinnors 

krav och förväntningar av en samhällsförändring.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några olika ryttares vägar in i ridsporten sett ut. 

Detta undersöks genom en jämförelse mellan hur ryttares klassposition framställs i tidigare 

forskning och hur åtta ryttare, fördelade från hobbyryttare till landslagsryttare på elitnivå ser 

möjligheterna att utöva sporten. Hälften av ryttarna är även tränare och ridlärare vid sidan om 
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sin egen ryttarkarriär, hur de som tränare upplever fenomenet kring könsfördelning hos de 

som börjar rida studeras för att kunna urskilja mönster hos de som vänder sig till ridsporten. 

Frågeställningarna som kommer att besvaras är: 

1) Hur ser respondenternas vägar in i ridsporten ut? 

2) Hur ser respondenternas karriärvägar inom ridsporten ut? 

3) Hur väl stämmer mina respondenters berättelser överens med Bourdieus teorier kring 

kapitalformer och habitus som presenterats i samband med sportsutövande i tidigare 

forskning? 

Avgränsningar 

Studien har avgränsats genom att undersökningen har begränsats till att undersöka de 

Olympiska grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan. Med ridsport avses i denna uppsats 

alltså inte utövare av tävling med islandshästar eller galopp-och travsport likaså heller inte 

körning, distansritt, voltige, working equitation eller gymkhana trots att dessa discipliner 

faller under svenska ridsport förbundet. Undersökningen har genomförts med hjälp av åtta 

ryttare, såväl privata aktörer som näringsidkare med flertalet års erfarenhet, bosatta i och 

omkring Stockholm. Intervjupersonernas geografiska placering har ingen betydelse för 

studien av mer än praktiska skäl då dessa ryttare tävlar under samma regelverk som resten av 

landet, så ett liknande resultat skulle gå att uppnå oavsett bostadsort i Sverige på 

respondenterna. Frågorna har varit inriktade och anpassade till respondenternas upplevelser 

och ställning inom ridsporten. 

Tidigare forskning 

I det här avsnittet lyfts tidigare relevant forskning fram kring klass, genus, ridsport och 

idrottsutövande med fokus på hur män och kvinnor framställs och behandlas inom ridsporten 

och då främst ridning inom de olympiska disciplinerna dressyr, hoppning och fälttävlan. 

Avsikten är att skapa historisk kontextualisering av ridsporten genom att gå igenom forskning 

som fokuserat på hur ridsporten vuxit fram ur krigskonsten. Redogörelsen kommer att 

behandla både forskning i Sverige och i världen. Denna forskning är relevant för den här 
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studien genom att den fokuserar på just ridsport och genusfrågor. Övergripande kan väl sägas 

att mekanismerna bakom varför man som ryttare går vidare till att tävla på elitnivå och 

mekanismerna som får en ryttare att stagnera på en viss nivå verkar det allmänt finnas lite 

forskning om. 

Ridsport som könad praktik ur ett historiskt 

perspektiv  

En möjlig förklaring till att männen dominerat ridsporten historiskt sett kan vara för att 

ridsporten utvecklades ur det militära, en bransch dominerad av män. Idag, trots att dagens 

tävlingsridning i teorin innebär att män och kvinnor deltar på samma villkor visar Hedenborg 

och Hedenborg White (2012) i sin studie om förändringsmönster och variationer av 

genusrelationer inom hästsporten under andra halvan av nittonhundratalet på att några av de 

mekanismer bakom att ridsporten, som ofta ses som en tjejidrott ändå domineras av män när 

det kommer till tävlingssammanhang. Deras studie visar också på att männen dominerar de 

discipliner som är pengainbringande, inom ridningen främst hästhoppning men även utanför 

de olympiska grenarna domineras galopp-och travsport av män. Detta kan även relateras till 

att tävling inom disciplinerna dressyr, hoppning och fälttävlan startade i och med de 

Olympiska Spelen, där kvinnor inte fick delta per se (Hedenborg White, 2012). När kvinnor 

väl fick delta så var dressyren den gren kvinnorna först släpptes in vilket än idag är den enda 

gren som har en majoritet av kvinnor på elitnivå (Dashper, 2012). 

I Sverige var det fram till 1960 dessutom staten genom kavalleriet som ägde de hästar som 

brukades och tävlades av militären vilket gjorde att ryttarna inom militären inte behövde 

finansiera sitt ridsportutövande själva. Även när kavalleriet så småningom minskades fortsatte 

staten att finansiera ridsporten i Sverige genom bidrag till ridskolor. Det var först då som 

kvinnorna släpptes in i manegen vilket ledde till en snabb feminisering av ridsporten 

(Hedenborg och Hedenborg White, 2012).  

Av vad som framgått verkar det rimligt att påstå att ridsporten börjat som en mansdominerad 

sport. Mannen var huvudutövaren av hästhållning både inom armén och inom jordbruket, så 

när som på ryttarna från den högre societeten som red för nöjets skull, här var även kvinnorna 

aktiva. Eftersom att bli till åtlöje inte var ett tänkbart scenario för dessa kvinnor så fick 

kvinnorna som skulle rida de bästa tänkbara förutsättningarna och då hästen också var en 

viktig statussymbol för överklassen så skulle en kvinnlig ryttare ha det bästa även här 
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(Plymoth, 2012). Vändpunkten för mansdominansen blev andra världskriget då kvinnan blev 

en del av den offentliga sfären och där till exempel ridsporten är en del. Detta skedde även 

inom fler sporter och idag är det kvinnan som dominerar i ridskolorna medan killarna är 

underrepresenterade (Hedenborg och Hedenborg White, 2012). 

I och med välfärdssamhället kom hästen in i det svenska folkhemmet på 50-talet genom den 

statligt finansierade ridskolan. De då underrepresenterade männen fick ofta mer 

uppmärksamhet av ridlärarna för att utveckla männens ridning och deras dåliga stall-och 

hästskötsel ursäktades med att de var framgångsrika på tävlingsbanorna (Plymoth, 2012).  

I en studie av Dashper (2012) som gick ut på att studera könsintegrationen av kvinnor i 

ridsporten menar hon att andra världskriget har haft en betydande roll i att kvinnor fått ta plats 

inom ridsporten. Det stora bortfallet av unga män under andra världskriget kan ha hjälpt 

ridsporten att bli en heterogenare grupp utövare. 

Hedenborg och Hedenborg White (2012) visar i en studie av könsrelationer inom ridsporten 

under förra seklet på att det tomrum som skapades på elitnivå i och med andra världskriget 

fylldes av unga kvinnor från den högre societeten. Ridsport klassades som en sport av hög 

klass i Storbritannien och detta kan ha något att göra med att en uppblandning mellan könen 

inom societeten var möjlig men ingen uppblandning på basis av social klass. Ryttarna från 

Storbritannien var beroende av privata finansieringar vilket sållade bort männen från arbetar-

och medelklassen som inte hade de rätta förutsättningarna ekonomiskt trots att de hade talang. 

Något annat som kan vara värt att nämna är att terminologin också skvallrar om en rådande 

manlig diskurs. Ord som horseman och horsemanship kan tyda på att det var just män som 

hanterade hästar. Kunskapen om hästar är således något som mannen ”har lärt” kvinnan och 

det kan vara en av anledningarna till att det idag är svårt att uppnå jämställdhet trots att de 

tävlar på samma villkor (Plymoth, 2012). 

Ridsporten som könad praktik idag 

Svenska Ridsport förbundet tog 2013 fram en rapport om killarnas roll i ridsporten idag, 

författad av Linghede och Larsson. Det framgår att av ridskoleryttarna mellan 7-20 år är 96-

98% tjejer. Andersson och Radovic (2011) skriver i sin artikel att det trots fördelningen på 

ridskolor är en lägre siffra kvinnliga medlemmar inom förbundet, 85% är kvinnor. Plymoth 

(2012) menar att i Sverige har det blivit ett politiskt dilemma, att investera i ridsporten är som 



 

 5 

att investera i genus, eftersom att det främst är kvinnor som utövar ridning finns det då 

öronmärkta pengar att hämta till sporten. 

I sin forskning rapporterar Dashper (2012) att mellanskiktet är jämställt på tävlingar, där det 

är minst lika många tjejer som killar medan toppen domineras av män. Anledningen till det 

kan förklaras av ett glastak kvinnorna stöter i och stoppas för vidareutveckling. En förklaring 

till detta skulle vara att killarna sticker ut mer i förhållande till tjejerna och skulle då få fler 

blickar riktade på sig under uttagningar till landslag och större tävlingar. Respondenter har 

svarat att de många gånger fått tagit plats i lagtävlingar fastän det funnits tjejer som rider 

bättre. Dashper (2012) redovisar även att tjejer i de flesta fall kommer i kontakt med hästar 

genom ridskolor medan män socialiseras in i ridsporten som en del av deras uppväxt och att 

det skulle göra att de såg det som en naturlig del av sitt yrkesliv. Tjejer som börjar utveckla 

sitt intresse för tävlingsridning kan finna det svårt att hitta sponsorer som vill stötta deras 

satsning, delvis för att de har mindre publicitet i media. I en granskning av elitryttarna finner 

Dashper (2012) att den högsta nivån av tävlingssammanhang fortfarande representeras av 

unga vita män med en akademisk bakgrund som har ett stort stöd i form av familj och 

sponsorer. 

Ridsportens könade symbolik  

I Dashpers artikel som publicerades 2012 skriver hon om de normer som finns i samhället och 

om vad som anses kvinnligt respektive manligt och att det är något som skulle kunna vara en 

del av förklaringen av varför kvinnorna får stå tillbaka för att släppa fram männen inom 

ridsporten. Ridsporten är ett bra exempel för att studera könsintegrationen i samhället 

eftersom den med över 60 år av samma teoretiska villkor ännu inte uppnått någon 

jämställdhet på elitnivå. Hon nämner att några inom ridsporten hävdar en biologisk förklaring 

till detta och skyller på att män är fysiskt starkare, varför andelen män på elitnivå också är 

högre. Vidare skriver hon om att kvinnor ofta möts av en generell omhändertagandediskurs 

som ofta drabbar kvinnor där de anses bättre på att ta hand om hästarna i stallet medan 

männen anses bättre på att rida. Hon menar att de kvinnor som rider till yrket därför kan 

tvingas att anamma vissa manliga sätt att vara. Men även fast styrka och kroppskontroll är 

viktig så är känslan minst lika viktig och det är inte något som går att sätta ett kön på menar 

Daspher (2012). 

Familjebildning och därmed hushållsarbetet som följer är fortfarande förknippat med kvinnan, 

även inom ridsporten då en kvinnlig ryttares karriär är som bäst när hon är som mest fertil och 
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därmed ofta bildar familj när hon är på sin bästa nivå (Dashper, 2012). I sin forskning från 

2011 skriver Andersson och Radovic att det finns det som tyder på att ryttare gifter sig med 

ryttare och att kvinnan får sköta hemmet och skala ner sin ryttarkarriär när familjebildningen 

inleds till förmån för familjen. Det skulle då ge männen en skjuts då han fick extra hjälp och 

stöttning i sin ridning. I rapporten från 2012 skriver Dashper om jämställdhet och tar således 

upp den manliga ryttaren som familjefar och menar på att när han får barn rider han med dem 

och gör således inget avkall på sin egen ridning. Hon menar att kvinnan i större utsträckning 

känner skuld till familjen när hon inte är där och tar hand om barn och hushåll medan mannen 

är ute och tävlar (Daspher, 2012). 

I en forskning från 2012 skriver Plymoth om skillnader och likheter hos kön och vad det har 

för konsekvenser inom ridsporten. Hon menar att inom ridsporten gör kvinnan allt från att ta 

hand om hästarna till att utföra stallsysslorna förutom att rida, träna och tävla sina hästar. Hon 

skriver också att männen i större utsträckning enbart håller sig till ridning och tävling. Detta 

mönster syns redan på ridskolan där tjejerna borstar, flätar och gullar med hästarna medan 

pojkarna hoppar upp på en färdig häst. Vidare skriver Plymoth (2012) att det är många tjejer 

som går volontärvägen genom ridskolan, hårt slit och utbildningar till ett yrkesliv med hästar. 

Kvinnor beskrivs som att de hyser starkare känslor för sina hästar än vad männen gör, där 

kvinnan till högre grad uttrycker moderliga känslor (Plymoth, 2012). 

Linghede och Larsson skriver i sin rapport från 2013 om ridande killar att de anser att 

ridsporten blivit genuskodad och att det idag är signifikant med rosa och andra tjejiga saker att 

hålla på med hästar. Deras studie visar att det krävs en stor dos mod för att hålla på med 

hästar som kille och de hävdar att genuskodningen är något som media befäst och 

detaljhandeln var inte sen att följa med vilket lockar fler tjejer än killar (Linghede & Larsson, 

2013). 

I Norge publicerades 2009 en forskningsrapport av Johansen om könssegregering på elitnivå 

där hon skriver att vägen in i ridsporten idag skiljer sig åt mellan killar och tjejer, erfarenheten 

och handlingsmönstren är starkt färgade av genusnormerna. Vidare skriver Johansen (2009) 

att tjejer skulle börja rida för kärleken till djur och då framförallt hästar medan killar skulle 

lockas av tävlingsmomenten, farten och fläkten. Han menar också att tjejerna kan ha ett 

umgänge med hästar och en fristad i stallet medan killarna förväntas att utvecklas och tävla. I 

forskningen skriver hon även att killar får mer uppmärksamhet vilket i sin tur kan ge 

sponsorer och fler hästar till förfogande (Johansen, 2009).  
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I Andersson & Radovics studie från 2012 där de studerar könsstereotyper i dagstidningars 

publicitet från ridsporten återger de bland annat berättelser från ryttare. I intervjuer framgår 

det att killar idag många gånger blir retade för sitt hästintresse och det är först när de har 

uppnått en viss nivå på tävlandet som de får respekt från omgivningen. Deras resultat visar att 

många killar väljer att lyfta fram de tuffa sidorna i stallet, som t.ex. att ha kontroll över 700 kg 

muskler (Andersson och Radovic, 2012). 

Det intresse som driver en kille att bryta samhällets normer och välja bort de stereotypa 

killsporterna för att få hålla på med ridningen kan återspegla att killar faktiskt har ett större 

intresse för sporten än tjejerna som söker sig till sporten för att man ska rida som tjej. Killar 

har i större grad en omgivning av hästmänniskor, ofta står en aktiv familj bakom satsningen 

som kräver både tid men framförallt pengar. Även om de närmaste stöttar killarnas ridning 

fullt ut möts unga killar som rider ofta av narr på skolgården, det är först när tävlandet nått en 

hög nivå som det byts mot imponerande blickar Linghede och Larsson (2013).  

Dashper (2012) har analyserat hur kvinnor historiskt sett lyfts fram och dessa omskrivs som 

fröknar, med typiska feminina drag. Idag har de kvinnliga tävlingsryttarna fått sin femininitet 

ifrågasatt. Stallets habitus är förenat med styrka, tuffhet samt påstridighet enligt henne. 

Medias rapportering kring ridsport är relativt liten med tanke på antal utövare, ryttarna 

framställs olika beroende på kön. Plymoth (2012) studerar detta och menar att stalltjejen 

beskrivs i media som känslosam med ett starkt band till sina hästar samt ha egenskapen att ta 

hand om och vårda hästar på ett kvinnligt sätt. Hon visar också att kvinnliga ryttare får mest 

publicitet kring föräldraskap och äktenskap och om hur livet kommer att förändras när 

kvinnan plötsligt har ansvar för ett barn Plymoth (2012). 

Även Andersson och Radovic (2012) har funnit att media lyfter fram kvinnor och män på 

olika sätt där den senare beskrivs som maskulin och macho även fast han utövar en idag 

feminin sport. I Sverige är det samma ryttarelit under flera decennier så det har varit enkelt att 

följa ryttare under deras olika livsfaser. Det verkar som att när det rapporteras kring den 

kvinnlige ryttaren får även tränaren en stor eloge och står som en förklaring till framgången 

medan den manliga ryttaren klarar sig på egen hand och får själv äran. Kvinnan däremot 

framställs som att bli hjälpt till framgång medan mannen som den som skapar den själv. 
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Ridsporten som klassad praktik 

Dashper har i sin studie från 2012 undersökt könsintegrationen i ridsporten och kommit fram 

till att statusen som ridsporten har i landet har stor betydelse för hur många män som aktivt 

söker sig till den. Det tros kunna ligga bakom anledningen till att andelen kvinnor skiljer sig 

åt i nationerna enligt Dashper (2012). Hon fann i sin studie också att ridsporten i många 

länder historiskt sett varit en societetssport. Segregeringen av toppskiktet skapar 

institutionella barriärer då de välbärgade vita männen gör det svårt för de kvinnor som kämpat 

sedan barnsben på ridskola för att försöka etablera en karriär. Den diskriminering som tycks 

ske är att ägarna till hästarna, ofta personer med stora ekonomiska tillgångar väljer ut ryttare 

som ska få rida och förvalta deras hästar. Den som blir serverad fantastiska hästar är också de 

som lyckas inom ridsporten och har då inte ryttaren själv kan denne bli stoppad om hästägarna 

enbart väljer sina bekanta inom societeten (Dashper, 2012). 

Enligt en rapport om killars väg in i ridsporten skriven av Linghede och Larsson (2013) finns 

det andra sätt att ta sig till toppen än att födas med silversked i munnen men den kräver 

enormt mycket mer jobb. De menar att det underlättar om man kan köpa riktigt bra hästar, 

hyra in sig i ett bra stall samt köpa sig fri från tidskrävande skötsel, för det som inte betalas 

med pengar får betalas med tid. De ryttare som inte kommer från en bakgrund där hästar är en 

självklar del av familjen kan istället gå vägen genom utbildningsväsendet och arbeta ihop 

möjlighet att få en vardag med hästarna men riskerar att drabbas av tidsbrist i det egna 

tävlingssatsandet då mycket annat också tar tid (Linghede & Larsson, 2013). På det sättet kan 

man säga att det av många anledningar ändå blir en klassfråga vilka som kan hålla på med 

hästar. Linghede och Larsson (2013) lyfter fram exempel på att barn till elitryttare har bättre 

förutsättningar genom att deras föräldrar på ett effektivt sätt kan stötta barnen i en elitsatsning. 

Ridsport, smak och status 

Bortom ridsporten finns det en större sportkultur, det är något man föds in i menar Kahma 

(2010) som genom sin kvantitativa studie kring sportutövning hittade mönster kring smak och 

samhällsstatus. I studien fanns inkomst och akademisk bakgrund med som variabler och 

resultatet vittnade om att låginkomsttagarna var mindre delaktiga i sportsliga aktiviteter. 

Smak för sport och habitus inom idrotten formas i mångt och mycket av den bakgrund 

utövarna har, det krävs en viss livsstil och en del satsningar för att bli bra inom en sport. 

Enligt Bourdieus definition av smak behandlar människor sina kroppar på olika sätt, detta 

skulle förklara varför även vardagsmotionärer utövar olika aktiviteter. Medelklassen utövade 
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sport för att stärka sin kropp för att den skulle klara arbetet med mindre slitage, de var alltså 

inte ute att visa någon prestige. 

De som utövar sport på en högre nivå visar sitt kulturella och ekonomiska kapital. Ridsport 

kom att klassas som en sport för den högre societeten enligt Bourdieu, det kan också anses 

som ett verktyg för att särskilja eliten från de övriga (Bourdieu 1984). 

Kritik mot tidigare forskning 

I denna studie är det en forskare som dominerar och det är Dashper, som med sina två 

publiceringar från 2012 utgör en stor del av bakgrunden till denna studie. Studien om 

könsintegration inom ridsporten och ifrågasättandet av jämställdheten känns glödhet inom 

dagens jämställdhetsdebatt. Den andra publikationen från samma år berör hur homosexuella 

har en egen arena inom dressyren och hur maskulinitet framställs i en sport som domineras av 

kvinnor. Att Dashpers forskning från 2012 har fått ta en så stor del i denna studies teoretiska 

ramverk bygger på att forskningen är väl beskriven och redovisad samtidigt som att den är 

gjord i nutid och anpassad till dagens samhällsnormer. I och med att den för denna studie mest 

aktuella tidigare forskningen publicerats från en och samma forskare kan detta ge anledning 

till att se att det som skrivs i hennes rapporter också går att återfinna i stora drag även hos 

andra forskare.  

Det samröre som vissa forskare har med ridsporten måste tas hänsyn till då dessa forskare då 

deras resultat kan vara vinklade. En rapport var skriven på uppdrag av Svenska Ridsport 

förbundet och det kan ha funnits något speciellt i åtanke när denna rapport beställdes. 

 

Teori 

För att förstå ridsporten och vad det finns för förutsättningar att bli elitryttare behöver man 

delvis gå tillbaka till sociologins ursprungstanke om socialisation. Hur socialiseras människor 

in i just ridsporten och vad har det för betydelse för olika personers möjligheter att nå toppen. 

I detta avsnitt behandlas därför de teorier som kommer användas som teoretiska 

analysverktyg i denna studie. De bygger främst på Pierre Bourdieus begrepp habitus men 
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även kapitalformsteorin där socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital sägs utgöra mekanismer 

bakom social mobilitet. 

Habitus 

I boken Distinktion: A social Critique of the Judgement of Taste diskuterar Bourdieu (1984) 

habitus, han menar att det både är en individs livshistoria samtidigt som är ett verktyg för att 

döma och klassificera individen. Habitus är en teoretisering av hur människor formas av och 

integreras i den miljö som de växer upp i, denna teori kan delas upp i mikro-och makro 

perspektiv där både vardagsliv och den sociala strukturen formar det liv individen befinner sig 

i (Ahrne, 2012). Bourdieus (1989) habitus skulle kunna ses som en del av konstruktionismen, 

där den sociala uppkomsten återfinns i de tankar och handlingar individen har och formar 

rådande erfarenheter som personer har utifrån en given samhällsposition. Bourdieu menar att 

detta gör att man kan förstå hur social praxis produceras, samtidigt som det ger möjlighet att 

förstå och analysera de sociala handlingarna. Bourdieu (1989) menar att det i båda fallen, 

både när en person uppträder i sociala kontexter skapar habitus, samtidigt som denne också 

visar habitus. Han menar vidare att individerna beter sig utifrån den samhällsklass de 

representerar och skapar därigenom möjlighet till klassificering. Ett exempel på det är att 

någon som är uppvuxen på en herrgård kanske ser det lika naturligt att dricka champagne som 

att beställa in vatten på en restaurang, utifrån detta handlingsmönster kommer personen också 

att dömas. Vidare menar Bourdieu (1989) att det är likartade individer, de från samma 

bakgrund och med likartade egenskaper är de som känner igen och kan läsa dessa sociala 

koder, de avgörs genom umgänge och studie av individernas tillhörigheter. Bourdieu menar 

vidare att oavsett om habitus är resultatet av ett anpassat handlande för ett visst syfte, det vill 

säga att personen vill uppnå en viss klasstillhörighet, eller om det faller sig naturligt är det hur 

individen handlar socialt som leder fram till en individs habitus. Klassbakgrund är något som 

Bourdieu (1988) menar ligger till grund för hur en individ handlar, medfödda, men också 

insocialiserade positioner gör att handlingsmönstret ter sig på olika sett beroende på i vilken 

social kontext personen deltar i. 

Bourdieu (1989) menar att smak är något som är starkt förenat med habitus och genom smak 

framgår det tydligt vad individen väljer för tillhörigheter och utifrån dessa blir personen sedd 

och dömd. Vidare menar han att tillhörigheterna väljs ut med avsikt på hur individen vill bli 

sedd av omvärlden och vad som passar in för dennes samhällsposition, allt ifrån kläder, mat, 
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bilar, boende och även sportutövanden. Med det sagt skulle det vara enkelt att bygga upp en 

fasad och på så vis dölja den rätta sidan av livet, personer konstruerar så till vida den värld 

som de vill att andra ska se (Bourdieu, 1989). Smaken ter sig så naturlig för individen att dess 

tillhörigheter är en del av habitus (Bourdieu, 1980). 

Habitus och ridsport 

Genom habitus går det att förstå vad som krävs för att passa in i ridsporten och hästvärlden, 

men också hur ryttarna har socialiserats in i sporten. Habitus går att använda som ett verktyg 

för att studera mekanismerna i utvecklingen från ett barn till en färdig tävlingsryttare. Det kan 

även bidra till en ökad förståelse för hur det kan vara att slå sig in i ridsporten utan att vara 

uppvuxen i en ”hästfamilj”. Ridsportkulturen går att studera med habitus i åtanke, det som 

kan behövas för att få tillgång till de inre rummen inom ridsporten kan tänkas bero på tycke 

och smak som bottnar i habitus. Bourdieu (1989) menar att ett djur med fjädrar har större 

sannolikhet att ha vingar än ett djur med päls, habitus syftar till att den med den rätta 

bakgrunden som har socialiserats i rätt riktning också besitter störst chanser att uppnå det 

bästa resultatet inom fältet. Begreppet habitus kommer att användas för att söka förståelse för 

de bakomliggande mekanismerna hos de intervjuade ryttarna och för att börja förstå varför de 

befinner sig där de gör i karriären.    

Kapitalformer 

Bourdieu skriver i sitt storverk Distinktion: A social Critique of the Judgement of Taste 

(1984) att sportutövande är något historiskt som går att knyta till samhällsklasser. Vad det 

gäller utövande av sport är den yngre generationen från societeten överrepresenterade och det 

kommer från att det var dessa ungdomar som studerade vid universitet och på så vis sportade 

medan arbetarklassens ungdomar började arbeta direkt efter grundskolan. Arbetarklassen 

däremot ser mer sportevenemang på tv än vad societeten gör (Bourdieu, s. 214-215, 1984). 

Bourdieu skriver i en artikel från 1998 tillsammans med Dauncey och Hare att ekonomi är 

något som ligger till grund för vem som kan ägna sig åt sport, även barn i tredje världen kan 

”spela fotboll” med en kantig boll de funnit medan ett medlemskap i en fin sportklubb i 

många länder kan vara väldigt kostsamt.  

Distinktioner, dessa skapas och upprätthålls genom att markera skillnader mellan 

samhällsklasser och handlar främst om ojämlikhet i ekonomiskt, socialt-och kulturellt kapital 

i olika former (Ahrne, 2012). Bourdieu menar att samhällets invånare besitter kapital men att 
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det är olika fördelade över klasserna, den totala volymen kapital där ekonomiskt och kulturellt 

kapital finns representerat hos de olika samhällsgrupperna. Bourdieu (1989) talar om 

samhällsklasser och enligt honom tillhör en person först en viss klass när även andra anser 

det. Det räcker inte att en person har de attribut som anses vara överklass, utan andra måste ha 

den bestämda uppfattningen och kategorisera individen som överklass. Han menar att saker 

som fångas upp av omvärlden indikerar vilken typ av materialistisk värld en person lever i 

samtidigt som de kulturella handlingarna symboliserar och återspeglar det kulturella kapitalet. 

En klassificering från omvärlden görs utifrån individens handlingar och dennes position i 

samhället, utifrån det visar en individ vilken typ av person denne är. Bourdieu (1989) menar 

att personer ser det som ett måste att ha upplevt vissa saker, besökt vissa platser i världen och 

ägnat sig åt vissa hobbyer, till exempel hästhoppning för att passa in i den eftersträvade 

klassen och umgänget. Detta kommer i sin tur leda till högre avkastning på det kulturella 

kapitalet och framförallt för att avskärma sig från de personer som inte handlar enligt detta 

mönster. Enligt Bourdieu (1989) återspeglar kapital symbolisk makt så fort som det är känt, 

vilket betyder att kapitalet först måste komma till kännedom innan det har någon verkan. 

Bourdieu (1980) talar om utbildningskapital, genom akademiska studier och andra liknande 

prestationer skapas den kapitalformen tillsammans med familjens bakgrund det kulturella 

kapitalet. Han menar att de olika samhällsklasserna har skilda preferenser och söker sig därför 

till olika utbildningar och kommer därför att hamna i olika yrkesområden respektive offentlig 

och privat sektor.  

Bourdieu (1989) menar att samhällets invånare kan ses som motpoler, där den ena sidan 

dricker champagne och den andra föredrar rött vin, där champagnedrickarna har en större 

sannolikhet att ha antika möbler, syssla med ridsport och besöka de stora konserthallarna än 

de som föredrar rött vin. 

Kapital och ridsport 

De olika kapitalformerna skulle kunna vara en del av förklaringen till varför segregeringen ser 

ut som den gör inom ridsporten, det vill säga att det är vissa ryttare som kommer vidare i sin 

ridning medan andra förblir hobbyryttare. Bourdieu förknippar vissa sportutövanden med en 

viss klasstillhörighet där den högre societeten ägnade sig åt till exempel ridning men idag har 

detta i och med ridskolan förändrats och speciellt i Sverige har alla möjlighet att börja rida. 

Teorin kring kapitalformer, främst kulturellt kapital visar ändå på att uppväxten och 

bakgrunden till stor del avgör vilket liv nästa generation kommer att leva. Det kan tänkas 

förklara en del av varför vissa upphör med sin ridning efter ett par år medan andra är födda in 
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i stallet och det faller sig naturligt att jaga segrar och placeringar på stora mästerskap. 

Bakgrunden kan på så vis tänkas förklara varför det är av vikt att komma från en väletablerad 

hästfamilj för att ha möjlighet att slå sig fram på tävlingsbanorna. 

Denna studie använder kapitalformerna för att analysera och undersöka intervjupersonernas 

bakgrund och hur de förhåller sig till ridsporten överlag. Likväl som att Bourdieu menar att 

det är djur med fjädrar som troligast har vingar verkar det rimligt att tro att de som är 

uppväxta i en hästfamilj kanske har lättare att nå till toppen inom ridsporten. 

Metod och data 

Den kvalitativa ansats som används i denna studie kommer i detta kapitel att brytas ned och 

redovisas i form av studiens tillvägagångssätt och metod. Inledningsvis beskrivs den 

hermeneutiska traditionen varpå det därefter redovisas vilka val av metoder som gjorts för 

datainsamling och analys följt av en motivering av valet. Vidare beskrivs studiens 

respondenter på ett avpersonifierat sätt, detta diskuteras tillsammans med etiska aspekter och 

studiens validitet. 

En kvalitativ forskningsdesign 

Nedan kommer en fördjupad beskrivning av hur en kvalitativ studie är uppbyggd samt dess 

beståndsdelar. Varför en kvalitativ studie var aktuell i denna studie kommer sig främst ifrån 

insikten att det behövs mer djupförståelse för mekanismerna bakom att segregeringen inom 

ridsporten ser ut som den gör. En kvalitativ studie tillåter just denna djupare förståelse för 

intervjupersonernas berättelser där dessa kan få delge sin verklighet och deras syn på 

ridsporten. Därför utfördes studien med en tematisk öppen intervjuguide för att ge utrymme 

till respondenterna att tala fritt och delge sina egna idéer om varför fördelningen mellan klass 

och kön ser ut som den gör inom ridsporten.  

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

I denna studie sker en interaktionsprocess mellan intervjupersonen och respondenten där det 

är avgörande att intervjupersonen visar på att denne förstår sig på fältet ridsport och 

hästvärlden för att förstå de handlingar respondenten redogör för. Vidare kommer detta att 
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innebära att forskaren tar hänsyn till handlingars mening och syften utifrån respondenternas 

berättelse. Den kunskap och förståelse som skapas under interaktionen blir i samma ögonblick 

som den uppmärksammades annorlunda att studera än om den hade varit orörd. Egenskaper 

kommer att skapas i form av subjektivt konstruerade teman som används i analysen vilka 

senare kommer att tas hänsyn till under kodning och analys. Genom subjektivism skapas en 

teoretisk värld anpassad för denna studie med egna kategorier och grupptillhörigheter som är 

meningsfulla för hästvärlden och ridsporten. 

Första och andra ordningens konstruktion 

Första ordningens konstruktion bygger på att aktörerna inom sitt fält har sina naturliga tankar 

och sina värderingar det vill säga vad de tar för givet. Aktörerna som intervjuats inom 

ridsporten kommer att ha föreställningar, sanningar och teorier om sin livsvärld som de tar för 

givna. Inom ridsporten används teorier, gester med mera som är mer eller mindre specifik för 

just hästvärlden. Hänsyn har tagits till att det skapats sanningar och teorier kring olika frågor 

inom hästvärlden när analysen av den insamlade datan ska analyseras. 

Andra ordningens konstruktion bygger på att den data som samlats in bearbetas med hjälp av 

teorier för att utvinna det som är socialt producerat av gruppen, i denna studie ryttarna. 

Meningen med analysen är att låta begreppen, habitus och kapitalformerna förklara 

forskningsfrågan. Det handlar om att fånga de likheter som finns bland de olika 

intervjupersonernas olikheter och genom att använda teorierna konstruera en samlad åsikt 

utifrån den insamlade variationen. Andra ordningens konstruktion uppnås genom att på ett 

deduktivt sätt studera respondenternas svar. I detta fall används Bourdieus teorier om habitus 

och kapitalformer för att studera ojämlikheten inom ridsporten. 

Genom teoretisering av respondenternas svar placeras respondenterna svar tematiskt under 

samma begrepp. Det resulterar att andra ordningens konstruktion är en form av idealisering 

som saknar motstycke i den första ordningens konstruktion och behöver inte därför motsvara 

verklighetens respondenter fullt ut. Detta kallas för meningsreduktion där individuella 

meningar abstraheras till en och samma mening, från första ordningens konstruktion till andra 

ordningens konstruktion. 

Datainsamling och urval 

För att samla datamaterial till denna kvalitativa studie har den tidigare forskningen bearbetats 

och därutöver har kvalitativa intervjuer genomfört för att fånga intervjupersonernas subjektiva 
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upplevelser om ridsporten. Urvalet för denna studie består av åtta personer med olika 

ryttarbakgrunder och tävlingserfarenheter. Anledningen till att inte enbart ta med personer 

från den absoluta ryttareliten var i huvudsak för att tanken även var att ha med andra 

perspektiv. Fyra av respondenterna har efter avslutat eller vid sidan om egen tävlingskarriär 

även utbildat sig till tränare via svenska ridsport förbundet. Detta innebär att dessa även har 

erfarenhet från att utveckla och se flera nya ryttarekipage växa fram och detta gynnar denna 

studie. Respondenterna intervjuades i sin hemmiljö eller över telefon och längden varierade 

mellan 35 och 125 minuter.  

Intervjupersoner  

Inträdet i fältet skedde genom ett urval av respondenter, där en respondent fungerat som en 

nod i fältet som möjliggjort vidare kontakt. För att få en första kontakt med ryttare användes 

forskarens egna kontakter vid vissa intervjutillfällen och sedan har det vid intervjuerna 

efterfrågats vidare respondenter. För att få en spridning på svaren valdes respondenter ut med 

olika positioner inom fältet, självfallet valdes ryttare som tävlar eller har tävlat på den högsta 

nivån ut, till det har även ryttare som förvärvsarbetar inom något annat än hästbranschen och 

har hästarna på hobbynivå tillfrågats. Eftersom att studien även berör ridskolans roll för barn 

och ungdom att komma i kontakt med hästar och ridning har också en ridskolechef och flera 

tränare deltagit i studien. En relation upprättades med respondenterna så att det gick att 

kontakta dessa om det uppstod frågor under analysen av materialet samt att kontrollera om 

respondenten tolkades på rätt sätt. Med hänsyn till respondenternas anonymitet har de tilldelat 

alias.  

 Sara, 53 år bor i villa på landet med eget stall, arbetar inom den offentliga sektorn. 

Började som liten på ridskola och tävlade i svenska mästerskapen i hoppning, egen 

häst blev det i tidig vuxen ålder. Har idag flera egna hästar men tävlar inte. 

 Stephanie, 45, bor i ett samhälle, arbetar inte inom hästsektorn. Började på ridskola 

som barn, efter examen inköptes den första egna hästen. Har idag två hästar hon tävlar 

på medelsvår nivå i dressyr. 

 Mimmi, 39, bor i ett hus på en gård på en ö där hon driver ridskola. Första hästen 

köptes som tonåring och har växt till en ridskola med 40 hästar och 15 anställda.  
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 Lottie, 61 uppvuxen i huvudstaden, flyttade till hästgård på landet som liten, tävlade 

framgångsrikt på internationell nivå i dressyr tills de egna barnens tävlande tog för 

mycket tid. Är idag dressyrtränare och driver gården som kursverksamhet. 

 Ronja, 31, uppvuxen på en stor hästgård som hon tagit över från föräldrarna, tävlar 

aktivt med sikte inställt mot Olympiska spelen i Rio 2016. 

 Mårten, 26, bor på föräldragården, studerar idag till ingenjör har en framgångsrik 

juniortid bakom sig med deltagande i Europamästerskapen som främsta merit. 

 Sanna, 23, bor hemma hos föräldrarna i ett villaområde, studerar och är politiskt aktiv 

vid sidan om sin häst som hon hobbyrider på. Började på ridskola som liten. 

 Kajsa, 27, uppvuxen på en stor ridanläggning med äldre syskon som deltagit i 

Olympiska Spelen och åtskilliga mästerskap, har sedan barnsben haft tillgång till fina 

tävlingsponnyer som hon deltagit i svenska mästerskapen i både hoppning, dressyr och 

fälttävlan med en vinst i den sistnämnda. Har efter avslutad ponnytid ridit i landslaget 

med stor häst. 

Intervjusituationen 

Efter att syfte och frågeställning formulerats där tanken var att undersöka vad kapital och kön 

har för betydelse för en ryttares karriär, utformades en intervjuguide med de teman som 

studien är uppbyggd kring. I denna studie är huvudsyftet att finna de bakomliggande faktorer 

till varför ridsporten i stort domineras av kvinnor medan ryttareliten i huvudsak representeras 

av män.  

Majoriteten av intervjupersonerna har fått förfrågan om de vill delta i studien via 

telefonkontakt medan två tillfrågades personligen på en unghästtävling. Merparten av 

intervjuerna har genomförts i direkta möten där respondenterna verkat tillfreds över 

situationen och svarat på alla frågor och haft diskussioner kring ämnena utan invändningar. 

Innan intervjun påbörjades tillfrågades personen om denne medgav till inspelning av 

intervjun. Intervjupersonerna blev försäkrade om att studien kommer att följa de 

forskningsetiska riktlinjerna. Innan intervjun började presenterades studien i sin helhet och 

forskaren presenterade sig och berättade om sin bakgrund inom fältet för att ge legitimitet. 

Respondenten ombads att berätta om sin bakgrund, utbildning, ryttarkarriär, relation till 

hästarna, tävling, ekonomi och sponsorer. Respondenternas egna funderingar kring vad som 

krävs för att bli en elitryttare och vad det är som gör att det finns så mycket män på elitnivå 
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när det är flest tjejer som börjar rida togs med i intervjun. Under intervjun avbröts inte 

respondenten utan denne uppmanades istället att tala om det som var intressant för studien. 

Intervjuerna skedde utan maktutövning utan respondenten fick tala fritt och forskaren styrde 

samtalet så att alla intressanta punkter berördes. Som en avslutning på intervjuerna 

efterfrågades möjligheten att få ta kontakt med respondenterna om ytterligare frågor skulle 

uppstå. 

De tematiska öppna intervjuerna är en insamlingsmetod som ger en stor variation av 

respondenternas svar och kan därför göra att det blir svårt att ställa svaren från de olika 

respondenterna mot varandra. I en liten studie som denna är det inget större problem medan 

det i en stor studie där det finns möjlighet att uppnå en generaliserbar nivå kan tänkas att det 

krävs en komplettering av mer strukturerade intervjufrågor för att kunna verifiera svaren som 

respondenterna ger. Det kan även vara ett problem att respondenterna känner sig utvalda som 

elitryttare och på så vis också känner att de måste leva upp till den norm som finns bland 

yrkesaktiva ryttare att handla mindre känslosamt och istället affärsmässigt.  

Analys av data 

Analysmetod 

Hermeneutiken bygger på tolkning och ett vanligt förklaringssätt är genom den hermeneutiska 

cirkeln där en del av det som tolkas sker emot en horisont av helhet inom området, att det 

endast går att förstå i sin kontext. Processen kring den hermeneutiska cirkeln går ut på att inte 

avkräva endast en sanning utan förstå hur kunskap om en del ökar kunskapen om helheten och 

omvänt. Processen kring den hermeneutiska cirkeln genererar en fördjupad förståelse där 

forskningsfrågorna kan ändras på resans gång (Aspers, s.25, 2011) I analysen av det 

insamlade materialet har respondenternas svar tolkats utifrån sitt sammanhang, fokus har lagts 

på att försöka förstå den helhetsbild de har velat dela med sig av. Den sociala kontexten har 

tagits tillvara på så att inte helheten med allt som kan vara underförstått försvinner i en enkel 

mening. Genom att lyssna igenom sekvenser av de bandade intervjuerna samtidigt som 

kodning av de transkriberade intervjuerna kodas har det underlättat att förstå dolda budskap. 

Analysen av den mjuka datan, det vill säga data som är insamlad via intervjuer bygger på att 

den först transkriberas med hjälp utav de inspelningar som gjorts och sedan kodas utifrån de 

begrepp och teorier som använts i studien, i detta fall habitus och kapitalformer. Det sker en 

löpande analys samtidigt som att datan delas upp i kategorier utifrån de teman som användes 
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under intervjuerna, detta för att finna skillnader och likheter bland respondenternas svar. 

Tanken med analysen är att finna svar och hitta stöd för den frågeställning som studien är 

grundad på. Genom ett väl genomarbetat kodschema kopplat till ridsporten och hästvärlden 

med betoning på habitus och kapitalformerna finkammas de transkriberade intervjuerna på 

handlingsmönster och karaktärsdrag bland ryttarna. 

Etiska ställningstaganden 

Det ställer krav på forskaren då respondenterna lämnar ut sig och avsätter både tid och energi 

för att möjliggöra intervjuerna vilket kanske innebär att de förväntar sig att det blir något av 

deras svar och att det hjälper till att lösa ett problem eller hjälpa området, i detta fall att hjälpa 

ridsporten framåt mot en jämlikare sport. Problemet med intervjuer är att den som för 

intervjuerna är både forskare och människa. Det är viktigt att hålla informationen 

konfidentiell och ha i åtanke att mycket som kan ha sagts i intervjuerna är i förtroende och 

även om det är något som bryter mot de egna åsikterna inte utelämna personen. I uppsatsen är 

intervjupersonernas integritet skyddad genom att personerna är avidentifierade och 

konfidentialitetskravet är på så vis uppnått. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera respondenterna om studiens när de tillfrågas för att dessa ska ha möjlighet till att 

tacka nej, i och med detta är samtyckeskravet också uppfyllt. Efter avslutade intervjuer har 

respondenterna godkänt att materialet får användas i denna studie.  

I denna studie fanns inget behov av att bli integrerad i slutet fält och många av de etiska 

aspekter som är svåra att ta ställning till uteblev. Att forskaren i denna studie har kännedom 

och delaktighet i det aktuella fältet kan ha påverkat insamlingsarbetet genom att 

respondenterna inte utvecklat och förklarat lika mycket under intervjuerna för att detta tros 

vara underförstått, det kan då som forskare vara svårt att inte fylla i dessa luckor under 

analysen. 

Resultat och analys 

Delar av det transkriberade intervjumaterialet kommer att presenteras i detta avsnitt för att 

återge respondenternas upplevelser och tankar kring ridsporten. Detta avsnitt kommer att 
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presenteras genom tre olika teman utifrån tidigare forskning och teori. Materialet bidrar till att 

skapa en bild av hur uppdelningen inom ridsporten ser ut utifrån klass och kön. Vilka det som 

ryttarna upplever har möjlighet att fortsätta uppåt i klasserna i tävlingssammanhang. Det 

framgår även hur respondenterna ser på samhällets konstellationer kring killar och ridsport. 

Delar av det transkriberade intervjumaterialet kommer att, efter omskrivning till ett mer 

flytande talspråk att presenteras i detta avsnitt för att återge respondenternas upplevelser och 

tankar kring ridsporten. Detta avsnitt kommer att presenteras genom tre olika teman utifrån 

tidigare forskning och teori. Materialet bidrar till att skapa en bild av hur uppdelningen inom 

ridsporten ser ut utifrån klass och kön och vilka det är som ryttarna upplever har möjlighet att 

fortsätta uppåt i klasserna i tävlingssammanhang. Det framgår även hur respondenterna ser på 

samhällets konstellationer kring killar och ridsport. 

Respondenternas svar 

För att skapa en enklare översikt över resultatet är respondenternas svar uppdelade i tre teman, 

klass och kapital, habitus och könade perspektiv samt ett tema som vuxit fram genom studiens 

gång, samhällets syn kopplat till tidigare forskning. 

Klass och kapital 

Det som varit känsligast under intervjuerna är att ställa frågor kring intervjupersonernas 

ekonomiska läge och om deras uppväxt. Här har det krävts att fler frågor ställts runt om kring 

dessa för att finna de samband som tyder på att familjen tillhör en viss klass. Alla 

intervjupersoner får frågan ställd om det hade varit möjligt att hålla på med hästar utan något 

större kapital och svaren ligger i linje för tidigare forskning. Det går att rida utan ett större 

kapital men det är väldigt svårt att komma till en högre nivå inom tävling utan ett större 

kapital. Med kapital kan det vara både ekonomiskt men också socialt eller kulturellt, att 

familjen känner någon med hästar alternativt känner någon som kan tänka sig att finansiera 

hästarna och tävlingarna. 

Det finns några gemensamma åsikter som intervjupersonerna uttrycker och det går i linje med 

vad Linghede och Larsson (2013) tar upp i sin rapport, det är enklare att hålla på med hästar 

om det finns ett kapital och framför allt om ryttaren är uppvuxen på en hästgård. Även 

Dashper (2012) menar att ridsporten historiskt sett är en societetssport, något som fortfarande 

verkar stämma in. Det resonemang som Khama (2010) för, är också att det skulle vara den 
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högre samhällsklassen som utövar sport medan mellanklassen i större utsträckning ägnar sig 

åt att titta på sport. 

Jag har växt upp på landet, när jag var liten så hyrde vi en flygel på ett stort stuteri där min mamma 

arbetade. När jag var något äldre flyttade vi till en vanlig villa i ett samhälle där andra barn och folk 

med vanliga liv bodde. - Sanna 

Sanna redogör tydligt för att hennes mamma förvärvsarbetar med hästar och att de hyr sin 

bostad. Att de sedan flyttar ifrån mammans arbetsplats för att bo med ”vanliga” människor 

tyder på att det fanns andra levnadsförhållanden tidigare. Genom att hon definierar sin 

uppväxt som annorlunda kan det tyda på att den varit präglad av hästar och att det inte funnits 

utrymme för så mycket annat. Här visar respondenten också på att hon växt upp på landet, på 

en hästgård till en början men senare varit bosatt i ett samhälle, dock finns det ett socialt och 

kulturellt kapital genom mamman som kan tänkas underlätta framtida hästhållning. Det är 

något som Bourdieu (1984) uppmärksammar, att kulturellt kapital, det man fostras till blir det 

naturliga, det är så vår smak fungerar. Bourdieu (1984) beskriver ridsport som en av de 

fritidssysselsättningarna som den högsta klassen ägnar sig åt. I och med Sannas kulturella och 

sociala kapital via mammans arbete och då även arbetsplats blir det enklare att ha häst även 

utan ett stort ekonomiskt kapital. 

Intervjupersonerna anser att ridsporten underlättas av ett stort kapital, det kan vara ett verktyg 

till att komma runt kunskapsbehovet som annars råder vid hästhållning och ridning. Lottie 

flyttade också vid samma ålder som Sanna men av helt andra grunder. 

Jag är uppvuxen i stenstan, min pappa var affärsman och min mamma tog hand om oss barn. Jag 

började rida när jag var fem år gammal på ridskolan i stan, detta var något som jag blev biten av 

direkt och jag började tjata. Det kan låta enkelt i efterhand, men tro mig det var det inte! När jag var 

något äldre hade mina föräldrar köpt en gård på landet och vi flyttade dit, ett stall byggdes och vi 

åkte till Tyskland för att köpa hem ponnyer till mig. Hela 18 stycken blev det… - Lottie 

Lottie menar att det delvis går att köpa sig fri från kunskap och finns det ett tillräckligt starkt 

ekonomiskt kapital går det att förbise det sociala och kulturella kapitalet. Här fanns det 

möjlighet att anställa någon med kunskap som både kunde ta hand om hästarna och lära Lottie 

att rida. Bourdieu (1984) menar att kapital är ett verktyg för att urskilja sig från andra och här 

blir det tydligt att det gick bra att köpa sig fri från arbete och i viss mån även ansvar för 

hästarna genom en anställd. Det blir tydligt att familjen byggt upp en form av nöjespark till 

dottern. Detta liknar det Dashper (2012) säger om att ryttare och tillgången till hästar, hon 

menar att det är de som har möjlighet att få tillgång till fantastiska hästar som kommer långt 

inom ridsporten. 
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Begreppet klass har lite olika beskrivningar från ryttarna men helt klart att de är eniga om att 

pengar underlättar. Detta stämmer överens med en beskrivning av förutsättningar från 

Linghede och Larssons rapport från 2013. Kajsa säger att 

Jag är uppväxt i en hästfamilj på en stor hästgård där mamma höll på med avel och pappa höll på 

med körning. Jag har tre syskon som också har ridit, en som deltagit i Olympiska spelen i Dressyr, en 

som kört världsmästerskapen i körning och en syster som har hoppat, precis som jag själv gör. När 

jag var ett år byggde pappa en stor anläggning med allt vad man kan tänkas behöva för en 

elitsatsning, jag blev servad med allt hela tiden, man kan säga att jag var en bortskämd snorunge 

som fick allt vad jag behövde. - Kajsa 

Kajsa menar att hon aldrig har saknat något för att nå dit hon kommit, det var tidigt klart att 

hon skulle göra en landslagssatsning, det hade alla syskon gjort och hon var yngst i skaran och 

hade mycket att leva upp till. I hemmet andades man häst, det var hästar på tapeterna, på 

gardinerna och allt som samtalades om var hästar. En stark hästkultur menar Dashper (2012) 

skulle främja ridningen och här är det ett tydligt exempel att det är en kombination av 

kulturellt, ekonomiskt men även socialt kapital. Kajsa talar om att familjen ser det som 

naturligt att alltid ligga på topp vilket också tyder på en väletablerad kontakt i toppskiktet. 

Intervjupersonerna har en syn av att det går att lyckas utan att ha allt det där, en hästgård, 

ryttarföräldrar och en outtömlig plånbok. Sara vet att det går, i brist på både ekonomiskt och 

kulturellt kapital har hon format sitt egna sociala kapital. 

När jag var liten fanns varken pengar eller engagemang från min mamma som levde ensam med mig. 

Men jag hade en cykel, utan den hade det blivit jobbigt. Varje dag efter skolan cyklade jag den långa 

vägen till ridskolan där jag borstade och red så mycket på hästarna som jag bara kunde. Eftersom att 

det inte fanns några pengar hemifrån fick jag jobba ihop mina lektioner på ridskolan. Jag fick många 

vänner och mitt kontaktnät blev stort, den dagen jag hade samlat ihop tillräckligt med pengar, jag 

tror att jag var tjugotre så åkte jag till stuteriet som låg i närheten av där jag bodde och köpte en 

häst, en egen häst. - Sara 

Enligt Saras berättelse går det alldeles utmärkt att bygga upp sin egen hästvärld, hon hade 

ingenting från början men har genom digert arbete knutit kontakter, hennes hästhållning har 

inte kostat henne speciellt mycket i pengar utan hon har alltid haft den där kontakten som 

behövts eller bytt tjänster med sin omgivning. Enligt Bourdieu (1984) går det att göra 

klassresor och detta är vad man kan kalla klassresa inom den sociala världen. 
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Habitus och könade perspektiv 

Intervjupersonerna anser att ridsporten och hästarna utgör en stor del av deras liv och har på 

så vis även format deras personlighet och värderingar. Det kan vara allt från samtal med andra 

till hur de framställs av samhället. Ryttarnas handlingar skapas utifrån den bakgrund som de 

kommer ifrån, detta kan med Bourdieus (1989) teori om habitus förklara ryttares 

framträdande. Ridsporten är en värld av enorma möjligheter eftersom att alla brinner starkt för 

det som de gör, men det är också en sport fylld av avundsjuka säger en av respondenterna. 

Enligt Bourdieu (1989) blir själva utövandet tillsammans med klädseln och utrustningen som 

en konstruktion av habitus. Det blir också som en form av klassrepresentation att bära de rätta 

kläderna. Intervjupersonerna menar att det på senare tid har blivit allt viktigare att ha rätt 

kläder, rätt utrustning till hästen men att också hästen i sig själv har fått en allt tydligare 

betydelse.  

Det är skillnad från när jag red ponny, då var det en helt annan sammanhållning. Att det var trevligt 

och kul var det viktigaste, nu är det mycket mer prestige och det har utvecklats något enormt. Sedan 

dess har det bara med utrustningen exploderat, det är dagens outfit som ska matcha och när det 

kommer till hästen så har stamtavlan blivit jätteviktig, så var det inte förr. Nu är det också viktigt att 

man kommer i en fin bil med ett fint släp i samma färg, förut var det okej att komma i ett tranesläp 

från -77, red du bra så var det ändå accepterat. Det är ju ekonomin igen som styr igen. Tyvärr så är 

det ju det, man vill ju inte att folk ska tro det men det är en rikemanssport, det är ju det jag tycker att 

det är. - Kajsa 

Kajsa beskriver hur det kan vara att hålla på med hästar, allt ska stämma för att man ska bli 

accepterad och har ryttarna inte möjlighet att passa in är det inte säkert att de blir långvariga i 

sammanhanget. Hon poängterar att de flesta gör sitt yttersta för att kunna anamma de mest 

viktiga attributen inom ridsporten. Hon menar att det är många som jobbar som dårar vid 

sidan om för att kunna ha just den där eleganta utrustningen som alla ska ha. Denna process 

kan förstås utifrån Bourdieu (1989) där han beskriver att det är först när man blir sedd som en 

viss typ av människa som man har lyckats skapa detta habitus, det är först när någon ser dig 

som en tävlingsryttare som du har den tillhörigheten. Bourdieu (1989) förklarar även att det i 

grunden är likartade individer, de från samma bakgrund och med likartade egenskaper som 

kan läsa av dessa sociala koder som sänds ut. En utomstående har ingen aning om hästens 

härstamning är bra eller ej. 

Socialiseringsprocesser är något som kan se annorlunda ut inom ridsporten, dels kan ett barn 

till en ryttare socialiseras in per automatik genom att röra sig på hästtävlingar och i rätt 

evenemang. Det finns även andra vägar att gå, några respondenter har uppfattningen av att de 
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genom sitt gedigna intresse och viljan att lära sig har utvecklat ett habitus fyllt av 

ridsportskultur. 

Det var inte många minuter om dagen som jag inte var i stallet under min uppväxt, på ridskolan 

fanns det alltid plats för oss barn som inte hade så mycket. Det var hästarna som jag brann för, alla 

aktiviteter som ryttarföreningen anordnade var jag delaktig i. Så småningom blev jag aktiv i 

ungdomsstyrelsen, på den vägen är det, nu är jag ordförande i ryttarföreningens ordinarie styrelse 

och har varit i många år. Allt jag lärt mig om hästar har skett inom det här stallets väggar. När jag 

tillslut, efter avslutade studier tog mod till mig att ta en foderhäst var det återigen de på 

ryttarföreningen som hjälpte mig. Jag har betalat igen i tid och vunnit kunskap. - Stephanie 

Här beskriver Stephanie en socialiseringsprocess där hon menar att det är ryttarföreningen 

som fullt ut format henne till den hon är idag. De ridlärare och tränare som deltagit i studien 

menar också att deras elever många gånger tillslut blir personal i deras stall därför att de har 

socialiserats in och formats precis så som passar in i det fältet. Samma synsätt återfinns hos 

Bourdieu (1984) där han förklarar att det går att uppnå ett visst fält, eller habitus genom 

kunskap och inlärning. 

De ryttare som föds in i ryttarfamiljer har inte samma valmöjligheter inom ridsporten trots att 

de har det väldigt förspänt på andra sätt. Exklusiviteten kan vara exkluderande. 

Jag tror att jag rider dressyr för att min mamma gjorde det. Jag kommer ihåg att jag väldigt gärna 

ville tävla i hoppning, och visst gjorde jag några försök men det kom ju aldrig upp på en nivå som 

var accepterad. Det fick helt enkelt bli som mamma ville, idag är jag inte bitter för jag har lärt mig 

att uppskatta perfektionismen. - Ronja 

Sportutövanden kan vara något som går i generationer, enligt Khama (2010) så föds många in 

i sporten. Ronja menar att utifrån sett kan många tycka att hon hade det lekande lätt med en 

gård full av hästar men det var en inre kamp att acceptera föräldrarnas fotspår, att ta deras 

habitus i arv. Prestationerna var det som blev avgörande, hon blev inte tillräckligt bra på 

hoppning på mammas dressyrhästar så för att bli antagen som ryttare var det bara att sadla 

om. Linghede och Larsson (2013) hävdar att det underlättar med föräldrar som stöttar och 

som själva gjort samma resa, Ronja menar att det även kan vara begränsande. 

Intervjupersonerna är överens om att hästar och ridning är förknippat med tjejer men att det 

till stor del är jämställt på elitnivå. 

Det var ingen hit att gå i mellanstadiet på en liten ort och hålla på med hästar som kille, trots att 

många ville komma hem till mig för att få bada i poolen och köra fyrhjuling så fanns de inte där i 

skolan. Jag blev retad och kallad bög och de andra barnen i skolan gnäggade åt mig. På idrotten 
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galopperade mina klasskompisar bredvid mig. Men jag tog min revansch, när jag tog guld på 

svenskamästerskapen i sjätte klass kunde ingen längre reta mig. Det kändes skönt. - Mårten 

Mårten ser ridsporten som sport fylld av fart och fläkt och tänker inte så mycket på att det är 

en tjejsport, men det har inte gått honom obemärkt förbi. Det har varit mycket 

kompromissande och mycket han har gått miste om för att kunna hålla på med hästarna. Detta 

ligger i enlighet med vad Linghede och Larsson (2013) har erfarit genom sin studie. Det är 

ofta killar blir retade i skolåldern för att de håller på med en tjejsport och det är först när det 

kommer framgångar som det är accepterat av omvärlden 

Samhällets syn och strukturer 

Intervjupersonerna hävdar att det är samhället som idag styr varför fördelningen mellan killar 

och tjejer är så ojämn. De beskriver omvärlden som oförstående av vad de håller på med och 

att få visar respekt för den sport de utövar. Andersson och Radovic (2012) har studerat hur 

media framställer ryttare vilket är intressant eftersom att media är den faktorn som kanske 

påverkar de som inte är insatta i ämnet mest. Forskarna poängterar att vad som anses manligt 

och kvinnligt inom hästsporten beskrivs som det gör i samhället i allmänhet, kvinnorna stöter 

i glastak och männen lämnas mer plats. Dashper (2012) menar att det är den sociala 

konstruktionen som föranlett detta då män och kvinnor i över 60 år tävlingsridit på lika villkor 

och ändå inte uppnått jämställdhet. Intervjupersonerna menar att det är föräldrarna som från 

första början avgör vilka det är som ska komma till ridskolan eller ej.  

Ibland kommer föräldrar till mig och förklarar att de minsann red som små och att de verkligen hade 

velat ha en liten flicka som kunde börja rida men att de nu gett upp efter fyra söner och därför 

undrar om det är okej att minstingen börjar rida. Här finns en tydlig föreställning om att killar 

egentligen inte ska rida utan det är i undantagsfall. Som ryttare är killarna ofta tåligare, de ramlar 

av och man borstar av dem sågspånet och sen är det full fart, tjejer kan det ta månader för innan de 

är på samma nivå igen. - Mimmi 

Mimmi som är ridskolechef och har en egen ridskola sedan 1993 ser alla dessa föreställningar 

från föräldrar och samhället vilket självklart påverkar barnen. Hon menar att även fast hästar 

idag är förknippat med tjejer så är inte killar sämre ryttare, tvärtom uppmuntrar hon dem och 

de som väl börjar slutar sällan utan blir så småningom duktiga små tävlingsryttare. De andra 

intervjupersonerna menar att det är av sociala skäl som det är så väldigt många tjejer börjar 

rida medan det är relativt få killar. 

När jag var liten hade jag väldigt många vänner som red och höll på med hästar, det var naturligt att 

hänga i stallet, det var kanske det som gjorde det så roligt. När man är liten vill man inget hellre än 
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att passa in, så rider ens kompisar faller det sig ganska naturligt. För de killar som rider blir det inte 

riktigt så, vi hade en kille i vår skola som hade hästar och red tillsammans med sin syster och han 

kallades för ”Hästen” och fick aldrig vara med, barn kan vara väldigt elaka. Han slutade med hästar 

och med tiden glömdes det där bort, nu har han vänner. – Sanna 

Intervjupersonerna är eniga om att det är väldigt många tjejer som börjar rida när de är små 

medan killar oftare börjar med ridningen i övre tonåren. Bourdieu (1988) förklarar i likhet 

med intervjupersonerna att det är en insocialisering i umgänget barn emellan. Vidare menar 

Bourdieu (1984 och 1998) att det går att knyta till samhällsklass, de pojkar som rider gör det 

sällan på ridskola utan blir liksom Mårten drillade hemifrån för att hästar och ridsport är en 

naturlig del av livet, vilket också kan vara svaret på varför det är så många tjejer på ridskolor i 

förhållande till vad det är killar på elitnivå. 

En förklaring till att ridsporten har så låg status kan ha med omvärldens syn på ridsport. 

Jag tycker att omvärldens syn är det som påverkar ridsportens status. Jag tycker att man alltid får 

höra att det är hästen som gör allt och att man bara sitter där. Inställningen är, varför ska den där 

Rolf-Göran Bengtsson ha Jerringpriset för, ge det till hästen det var ju ändå den som gjorde allt. - 

Sara 

Hon menar att även fast ridsporten är en av de största sporterna i Sverige så upplevs det som 

ett förakt för att det inte skulle vara en idrottslig prestation att ta en medalj i Olympiska spelen 

inom ridsport. Hedenborg och Hedenborg White (2012) menar att när kavalleriet avrustades 

tappade ridsporten status samtidigt som kvinnan släpptes in i manegen. Sara talar även om att 

hon medvetet brukar undvika att tala om att hon är en hästtjej, det är inte lika accepterat i 

vuxen ålder att hålla på med hästar utan att ha ett tydligt mål med att tävla. Något som många 

av intervjupersonerna är överens om är att det är häftigt när någon utan kapital lyckas slå sig 

in i ridsporten. 

Jag har aldrig sett några problem med något, allt löser sig alltid och med den inställningen har jag 

byggt upp ett jätteverk. Kollar man i lönekuvertet är det inte så märkvärdigt men den respekt jag 

möter från människor går inte att mäta. - Mimmi 

Det här är raka motsatsen till Plymoths (2012) rapportering av kvinnor inom ridsporten, att 

dessa skulle stå tillbaka till fördel för männen. Mimmi säger att hennes verksamhet är som en 

stor familj där det är en varm och hjärtlig ton och ingen bestämmer över någon annan utan att 

beslutsfattandet kring hästarna och verksamheten sker tillsammans. Att kvinnor skulle vara 

mer omhändertagande och ordna för andra är kanske inget som är specifikt för just ridsporten 

men det genomsyrar en stor del av den tidigare forskningen där Plymoth (2012) beskriver det 
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som den främsta faktorn till att fördelningen mellan män och kvinnor är så skev på elitnivå i 

förhållande till hur många ryttare som rider totalt. 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer en djupare analys av resultatet utifrån tidigare forskning och teorier 

genomföras. Likheter och skillnader mellan respondenternas svar liksom en diskussion kring 

varför kapital, habitus och kön har en stor effekt på ridsporten, detta för att besvara syftet med 

studien vilket var att undersöka betydelsen av klass och kön inom svensk ridsport. Avslutande 

förs en kritisk reflektion och förslag till framtida forskare vad de kan ha i åtanke. Frågorna 

som denna studie skall besvara är: Hur ser respondenternas vägar in i ridsporten ut? Hur ser 

respondenternas karriärvägar inom ridsporten ut? Hur väl stämmer mina respondenters 

berättelser överens med Bourdieus teorier kring kapitalformer och habitus som presenterats i 

samband med sportsutövande i tidigare forskning?  

 

Klass, habitus och kön 

Resultatet av analysen av respondenternas berättelser visar i likhet med den tidigare 

forskningen att det finns en ojämlikhet i fördelningen av ryttare på elitnivå. Trots likheter i 

detta så finns det ingen entydig förklaring till varför denna segregering har uppstått sett till 

respondenternas svar.  

Respondenterna visar på olika vägar in i ridsporten där vissa utav respondenterna följt sina 

föräldrars vägar medan andra har börjat för att de på annat sätt kommit i kontakt med 

ridningen. Vidare går det att se ridningen som en social handling som sker i samröre med 

andra aktörer. En av vägarna in i ridsporten sker genom en upprepning av föräldrarnas 

leverne, bakgrunden är här viktig för hur den framtida ryttarkarriären ter sig. Flera 

respondenter talade om vägen in i ridsporten som ett socialt fenomen, att de började med 

ridning för att de hade kompisar i skolan eller grannar som började rida på ridskola. 

Respondenterna representerar de två sätten att ägna sig åt hästar, endera genom att hålla egen 

häst där allt ansvar ligger på ägaren eller ryttaren medan den vanligaste vägen till ridning, 
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genom ridskolan ger en större frihet och det krävs inget av föräldrarna för att kunna utöva 

ridningen. Intervjupersonerna menar att den väg som en ryttare har in i hästvärlden är 

avgörande för hur långt det går att komma i tävlingssammanhang. 

Intervjupersonernas karriärvägar inom ridsporten ser annorlunda ut beroende på hur 

uppväxtförhållanden, resurser och engagemang. Tidigare forskning visar att det finns 

klasskillnader mellan ryttare vilket också återfinns i denna studie, de som är uppväxta på en 

hästgård med aktiva föräldrar är de som har uppnått landslagsnivå i sitt tävlande. De som har 

vuxit upp utan förutsättning att ha hästen ”hemma på gården” är de som idag bara har häst för 

nöjets skull. Resultaten visar även skillnader på inställningen till hästar, för de som är aktiva 

tävlingsryttare ser det en häst som en nod i att komma vidare i sin karriär medan de som har 

hästen mer som ett husdjur inte kan tänka sig att byta sin häst mot en som är bättre lämpad 

och skulle underlätta ridningen. Majoriteten av respondenterna har förståelse för de olika 

grupperna av ryttares handlande. Karriärvägarna ser således olika ut för respondenterna och 

det finns både de som gillar att rida för nöjets skull och de som rider för sitt bröd. Det tillhör 

också normerna inom ridsporten att den enskilda ryttaren ska vårda och älska sin häst i nöd 

och lust medan den professionella ska ”ge upp” och lämna plats för en ny, bättre häst. 

Bourdieu (1984) menar att det som aktör i den sociala världen gäller att handla som det 

förväntas utav en för att behålla sin habitus. Om elitryttarna förlorar en del av sitt sociala 

kapital genom oaktsamt handlande kan det innebära att de tappar finansiärer som förser 

ryttaren med hästar. Att elitryttarna är beroende av utomstående personer för sin satsning 

ligger i linje med vad Johansen kommer fram till i sin studie av hästhoppning i Norge 2009. 

De anser att det mer är samhället som format den olikhet och att fler män skulle rida om det 

var socialt accepterat, något det skulle vara om det fanns en högre status för hästsporten i 

Sverige. Begreppen som används i studien är i linje med den tidigare forskningen som också 

talar om social klass och könsintegrering, habitus är kopplat till Bourdieus klassbegrepp. 

Intervjupersonerna menar att det är en klassfråga hur helhjärtat det går att satsa på en karriär 

som tävlingsryttare. Det skulle vara en förklaring till att det är så pass få män inom ridsporten, 

männen skulle vara sämre förlorare och antar därför bara ridning om de har möjlighet till en 

elitsatsning. Detta är dock inte något som intervjupersonerna upplever som problematiskt, det 

är ett aktivt val hos killarna, det skulle inte vara så att kvinnorna åsidosätts framför männen. 

Tidigare forskning om ridsport och intervjupersonerna, ryttarna är överens om att det trots en 

sport där man tävlar under lika villkor finns stora olikheter. Folkhemmets intåg i Sverige där 

det byggdes bostäder i för att alla skulle ha möjlighet att ha någonstans att bo var ett steg i att 
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få ett jämställt samhälle. En tid innan hade kvinnorna getts tillstånd att delta i ridsporten, 

feminiseringen av ridsporten hade börjat. I kapp med att ridskolor byggdes vann kvinnorna 

allt mer mark. En märkbar förändring är den som Dashper (2012) hela tiden återkommer till 

vilket inte är speciellt för ridsporten utan kan generaliseras till hela samhällsuppbyggnaden, 

det som beskrivs är andra världskriget. Samhället blev mer snabbrörligt vilket ledde till att 

även kvinnan började förvärvsarbeta, även fast det var flera decennier sedan så har det inte 

uppstått någon jämlikhet på arbetsmarknaden. Även i hemmet är det kvinnan som lägger ner 

mest tid. Av den anledningen går det att se att den könsintegration som skedde inom 

ridsporten inte är ett unikt fenomen utan går att jämföra med samhället i övrigt. 

Resultatet i denna studie visar att det är en stor massa som rider, unga som gamla och ändå är 

det bara ett fåtal som kommer till den högsta nivån, Bourdieu (1984) har en teori som 

genomgriper hela denna forskning. Han menar att det i alla kategorier finns en yttersta elit, en 

högre klass som är självskrivna som utövare av det bästa. De är dessa som studerar vidare, når 

höga nivåer inom sport för att slutligen bli de största affärsmännen. Detta visar på att det inte 

enbart är inom ridsporten som den högsta samhällsklassen har favörer. Denna studie har en 

teori om vad kapitalformerna kan ha för betydelse för ridsporten och det visar genom 

Bourdieu (1984) att det inte enbart är ridsporten som gynnas av ett starkt kapital om de så 

månne vara kulturellt, socialt eller ekonomiskt kapital. Det går egentligen att se som 

möjligheten att integrera med andra aktörer, för det är det som kapital gör oavsett form. Det 

skapar legitimitet precis som det gör att rida in på en hopparena med rätt häst, sittandes i rätt 

sadel och ha rätt efternamn. Det är som att kliva ur en fin bil i en dyr kostym vid ett viktigt 

möte, det skapar rätt sorts habitus. 

Då ryttare först började uppmärksamma samhällsförändringarna var när kvinnorna först tilläts 

att delta i ridsportsevenemang. Till en början var det ingen som sa något utan det 

välkomnades tills den dag då en kvinna först slog en man i en av de olympiska grenarna och 

de kvinnliga ryttarna under en period fick egna mästerskap. Detta går att jämställa med att 

kvinnliga chefer till en början diskriminerades på arbetsmarknaden och oavsett bättre 

prestationer inte når lika högt för att någon har bestämt det. Arbetsmarknaden och ridsporten 

är en bra jämförelse där kvinnors prestationer ställs bakom männens kapital. I studien av 

Linghede och Larsson (2013) svarar en av de manliga respondenterna att denne fick en 

lagplats till en stor tävling även fast han inte red bättre än tjejerna utan det var för att han var 

kille. Det är något som går att återfinna på arbetsplatsen och i resten av samhället. I 
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förhållande till ryttarna som i denna studie inte tar någon större notis om det, mer än att de 

konstaterar att det är så, är det en radikalare ton i samhället. 

Ridsport kan på det vis ses som ett bra forum att utöva total jämställdhet eftersom att män och 

kvinnor går under samma regelverk och det är talang och känsla som sätts på prov undantaget 

för förutsättningar och bakgrund. Att ridsport lever på gamla anor där kvinnor inte var 

inkluderade verkar inte bekomma denna studies respondenter, dock bör hänsyn tas till att det 

enbart var åtta respondenter i denna undersökning. 

En ytterligare förklaring till segregeringen mellan könen som inte fanns med från början växte 

fram under studiens gång. Samhällets förväntningar på att det är tjejer som ska rida medan 

killar ska ägna sig åt andra sporter så som hockey och fotboll. Detta kan då förklara de 

mothugg killar som ägnar sig åt ridsport möter, dessa killar svarar inte för den sociala 

föreställning som finns om killar. Förväntningar kan mätas med de som ställs på respektive 

kön i samhället i stort med att killar ska vara på ett visst sätt och tjejer på ett annat. Enligt 

Andersson och Radovic (2012) visar de på att kvinnor som håller på med hästar antas vara 

mer hårdhudade än andra tjejer. Det här är inget som är unikt med just ridsporten utan 

fotbollskillar anses skörare än vad hockeykillar gör. Resultatet i denna studie pekar också på 

att många fortsätter med ridningen trots att de har fått avancerade frakturer och kroppsskador 

som krävt lång rehabilitering. Vissa intervjupersoner menar dock att de vidtagit 

försiktighetsåtgärder men att de trots detta fortfarande utsätts för en stor fara och att deras 

uppfattning är att samhället tycker att det är en ”gullig” sport. 

Kritisk reflektion 

En viktig aspekt att ha i åtanken när denna studie genomförs är att ridsporten i detta 

sammanhang avgränsats till de discipliner som inte har stora vinstsummor vilket gjort att det 

inte är en industri på samma sätt som till exempel trav och galoppsporten. Skulle dessa 

tävlingsmoment tas med i analysen skulle resultatet sannolikt bli annorlunda. Den litteratur 

och tidigare forskning inom sociologin som finns tillgänglig behandlar i stor utsträckning 

framställningen av män och kvinnor inom ridsporten. Merparten av den tidigare forskningen 

som hittades inför denna studie var diskursanalyser på hur media framställt manliga och 

kvinnliga ryttare, det fokus som denna uppsats haft, det vill säga klass och habitus har det 

varit få som berört. Den sammantagna bilden av resultatet som studien mynnade ut i har 
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bidragit till en vidare förståelse för hur ryttarna själva uppfattar kapitalets påverkan på 

ridningen. 

En faktor som kan vara värt att reflektera över är hur studiens metoder påverkat resultatet, 

denna studie fokuserar på att fånga respondenternas känsla och upplevelse av ridsporten. 

Mycket möjligt att det skulle bli ett helt olikt resultat om det istället hade en kvantitativ 

ingång där enbart hård data behandlades. Andra teorier hade kunnat fånga andra aspekter av 

ridsporten. 

Under resans gång har flera nya tankar väckts kring hur studien skulle kunna angripas från 

andra håll, med andra medel och på ett mer uttömmande sätt. Det skulle vara bra att göra en 

förstudie då det går att räta ut eventuella frågetecken. En annan idé är att en kompletterande 

enkät om levnadsförhållande, inkomst och civil status fylldes i av respondenten vid sidan om 

intervjun. Resultatet av denna studie antyder att det är ett intressant ämne, inte minst när 

svenska ridsport förbundet vägrade att ställa upp på en intervju när de hörde om ingången kön 

på studien. Ett sådant icke-svar kan visa på att det är värt att undersöka ämnet vidare. 
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