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Förord 

 

Denna uppsats handlar om hur förutsättningarna för ridsporten under 1900-talet andra hälft 

har förändrats. Undersökningens avgränsning har varit att studera ridsport som 

fritidssysselsättning, från 1945 då en brytpunkt sker och fram till idag. Merparten av 

undersökningen har förlagts efter 1945 eftersom könsfördelningen inom ridsporten förändras 

då. bygger främst på olika forskningsmaterial och empiriskt material från Styringe ridklubb. 

Anledningen till att jag har valt ett specifikt geografiskt område, är att jag kan se huruvida det 

landsomfattande mönstret stämmer på lokalnivå.  

För att svara på mina frågeställningar har jag har använt mig av SOU, statens offentliga 

utredningar och Hästen. Tidskrift för avel och hästsport. Svaren har också sökts i litteratur 

och arkiv och metoden har varit kvantitativ, kvalitativ samt komparativ. På det undersökta 

materialet har jag sedan tillämpat Nancy Chodorow teorier om uppfostran och Yvonne 

Hirdmans teoretiska resonemang om ett genussystem. Ett nätverk av föreställningar som 

ständigt återskapas i samhället, där mannen är överordnad kvinnan och föreställningen om att 

manligt och kvinnligt område ska hållas isär.  
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1.Inledning 
Denna del syftar till att ge en introduktion i ämnet, där jag beskriver fritidens framväxt och 

ridsportens betydelse för att slutligen leda fram till studiens frågeställning och syfte. 

Hästsporten anses ha en prägel av folkrörelse, där många ungdomar är engagerade i 

föreningslivet, främst flickor. 65 procent av Svenska Ridsportförbundets drygt tvåhundratusen 

medlemmar är idag under 25 år och övervägande delen, upp mot 80 procent är flickor. Frågan 

är varför finns det så få aktiva män inom ridsporten?  

Denna uppsats handlar om ridsport som fritidsaktivitet från framför allt 1945 och framåt, 

vilket är särskilt intressant att undersöka, för att vetenskaplig forskning om ridsport som sport 

för män i stort sett är obefintlig. Men även med tanke på att ridsporten har förändrats från att 

ha varit en manlig sport, till en sport med stark kvinnlig dominans. Det kvinnliga 

framträdandet inom ridsporten måste ha fått männen att retirera. Frågan är varför? Mitt eget 

intresse för ridning har naturligtvis även påverkat ämnesvalet. Ridsport fyller idag en viktig 

funktion i samhället, då den tillgodoser många ungdomars behov av en meningsfull 

fritidssysselsättning. 

Ridsporten anses idag ha en positiv och utvecklande roll för barn och ungdomar. Sveriges 

riksdag beslutade vid sammanträde i februari år 2000, att tillkalla en utredning för att skapa 

förutsättningar att bevara och utveckla hästsektorn. Detta beslut grundades på att man ansåg 

att hästen och ridsport har en stor betydelse i dagens samhälle både socialt, kulturellt och 

ekonomiskt och att det historiskt har betraktats som en viktig fritidssysselsättning. 

1.1. Bakgrund 
Före 1800-talet fanns det ingen utpräglad skillnad mellan arbetsliv och fritid. Det ar först i 

samband med att uppfattningen om att arbete var påtvingat spreds och att det var först under 

fritiden som människor kunde slappna av, som begreppet fritid blev aktuellt. I samband med 

industrialiseringen under 1800-talets slut och att arbetet effektiviserades fick vi en uppdelning 

mellan arbete och fritid. Med industrialiseringen och de stora städernas tillkomst kom fler 

förändringar som påverkade fritiden och dess utformning. Den gamla bygemenskapen ersattes 

ofta av ny gemenskap i folkrörelserna och människor såg vinsten i att motionera och röra på 

sig i större utsträckning än tidigare.1 

                                                            
1 Lindar, Pär (1999), Fritidsboken, Bonnier Utbildning AB: Stockholm s.12f 
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Detta gällde inte enbart vuxnas fritid utan under 1900-talet började staten också få upp 

ögonen för barns och ungdomars fritid. Särskilda regeringskommittéer bildades för att utreda 

fritid ur olika perspektiv, sk SOU – Statens Offentliga Utredningar. Eftersom männen ofta 

hade långa arbetsdagar utanför hemmet medan kvinnorna tog ansvaret för hem och 

barnuppfostran kom den arbetsfria tiden att betyda mycket för familjen.  

 

1902 antogs Vanartslagen vilket gav kommunerna ett visst ansvar, men också mandat för 

ungdomars uppfostran och moraliska utveckling. Det i sig berodde på att det fanns en rädsla 

över att människor skulle välja vad man ansåg destruktiva aktiviteter och därför växte det 

arbetsstugor, ungdomsklubbar och ungdomsföreningar för att få barnen under uppsikt, 

uppfostra dem eller förmedla sin ideologi.2 

 

Frågan är då vad staten föredrog att människorna utnyttjade sin fritid till. Under 1800-talets 

senare hälft hade ridningen varit en ekonomisk och social nödvändighet starkt förknippad 

med adeln och en nöjesaktivitet enbart för de högre klasserna. När det utpräglade 

klassamhället försvann övertogs ridningen av fler grupper. Men i början av 1900-talet var 

dock ridning och hästhållning något som omfattade militären och överklassen i det svenska 

samhället. Även om klassindelningen i Sverige inte var lika tydlig som tidigare var ridsport 

som fritidsaktivitet inget för gemene man även om den betraktades med anseende och status. 3 

 

De begränsade kvinnliga möjligheterna inom andra sporter som fotboll och det starka fotfästet 

i svensk idrottskultur kan ha varit en bidragande orsak till att kvinnorna ”gled in” i ridsporten 

och att ridsport som fritidsaktivitet har kunnat utvecklas och spridas mer än kanske andra 

idrotter. Barns och ungdomars positiva inställning till hästar och ridning har givetvis att göra 

med ridsportens ställning i samhället. Ridsporten är ett av få sporter där den övervägande 

delen aktiva är kvinnor. 

 

                                                            
2 ibid 
3 Hedenborg Susanna, The popular horse- from army agriculture to leisure, idrottsforum.org, s 7 
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1.2. Syfte & frågeställningar 
För att få en uppfattning om varför man väljer en sport måste vi kunna förklara vad som 

påverkar valen. Att studera ridsport väcker många intressanta frågor. Uppsatsens syfte är att 

undersöka hur ridsporten har omkodats från 1945 och hur synen på ridning som fritidsintresse 

har förändras under andra hälften av 1900-talet från att vara mansdominerad till att bli 

kvinnlig. Fokus har legat på ridskoleverksamheten. 

Jag har valt att ha en övergripande frågeställning som omfattar varför de manliga aktiva 

minskar inom ridsporten under 1900-talet. Därefter kommer jag att ha underliggande 

frågeställningar som handlar om hur ridsport och ryttare har skildrats och samspelet könen 

emellan.  

Tanken är att frågeställningarna ska kopplas till samhällsutvecklingen och de beteenden och 

handlanden som kvinnor, män, pojkar och flickor traditionellt sett har haft i vårt samhälle. 

Eftersom antalet manliga aktiva har minskat inom ridsporten förutsätter att antalet kvinnor har 

ökat, går det inte att belysa könsutvecklingen inom ridsporten från ett håll. 

• Vad är det som bidrar till att antalet aktiva män inom ridsporten minskar från 1945?  

• Hur har ridsport beskrivits under den undersökta perioden?  

• Finns det något samband mellan beskrivningen och uppfattningen av ridsport som 

kvinnligt eller manligt och den roll ridsport har i samhället?  

Något jag undrar över är om det finns något samband mellan att framställa ridsporten på ett 

visst sätt och att detta samtidigt formas av ridsporten och bidrar till att cementera ett gammalt 

traditionellt mönster, av vad som anses vara kvinnligt och manligt. Finns det ett samband 

mellan att ridsporten framställs som fostrande och utvecklande och det minskade antalet män 

inom ridsporten, eller ett samband mellan denna framställning och det offentligas satsning på 

sporten? 

1.3. Avgränsning 
 

Jag kommer att göra en kvalitativ studie av ridsportens framväxt och utveckling under 1900-

talet. Detta innebär att jag kommer enbart att analysera genusmässiga mönster och därmed 

lämna djupgående analyser av andra delar, som t.ex. klasstillhörighet och regionala skillnader 

därhän. Vidare har uppsatsen för avsikt att behandla ämnet ridsport som fritidssysselsättning i 
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Sverige och jag koncentrerar mig på ridskoleverksamhet, hur den har utvecklats på en 

ridskola i Halland. Därmed utelämnar jag tävlingsverksamhet på högre nivå och fritidsridning, 

som bedrivs hos varje enskild privatperson som äger en ridhäst.  

På grund av det undersökta materialet ofta talar om ridsport i allmänhet och ibland inte skiljer 

mellan olika nivåer, har jag inte kunnat undvika att tala om ridsport generellt. Ridsporten 

innefattar ju de som tävlingar med häst i dressyr, (ban)hoppning, fälttävlan, distansritt, 

voltige, körning och reining (westernridning). Eftersom undersökningen är ute efter ändrade 

förutsättningar och en annan syn på ridsport är 1945 ett bra år att utgå ifrån. Anledningen till 

det är att den manliga dominansen inom ridsporten hade börjat försvinna. Eftersom andra 

världskrigets slut förde med sig ett minskat behov av hästkunniga och ridburna militärer och 

samtidigt hade ridsporten inte hunnit bli en utbredd folksport. Men däremot fanns det ett 

begynnande intresse hos allmänheten, vilket undersökningsmaterialet visar. 

Anledningen till att jag valde att avgränsa mig till att göra en empirisk undersökning på en 

ridskola är att dess resultat skulle kunna överföras på andra ridskolor, eftersom statistik visar 

att tendenserna i fråga om könsfördelning och ekonomi ser relativt likt ut. Givetvis hade det 

optimala varit att göra en empirisk undersökning som omfattar fler ridskolor och få resultat 

som representerar alla. Tyvärr kräver det dock stora resurser i tid, något som inte fanns att 

tillgå för denna studie.  

 

Skälet till att jag har valt att göra ett avstamp 1975 är att Styringe ridklubb, som jag har valt 

att se närmare på, startade då. Under 70-talet var ridsporten en intressant sport för många och 

antalet ridskolor ökade stadigt. På ridskolorna fanns det övervägande tjejer. Inom ridsporten 

var den manliga dominansen på väg att försvinna och antalet män inom ridsporten minskade 

stadigvarande. Den här utvecklingen återkommer jag till senare i undersökningen. För att 

kunna följa mönstret hur detta sker har jag varit tvungen att välja ut de Hästen tidningar och 

de statliga utredningar som har givits ut under 1900-talet utifrån där olika årtionden är 

representerade. I min studie har jag därför använt mig av 1945-46, 1954-55, 1964-65, 1974-

75, 1985-86, 1994-95 års utgåvor, för att hålla materialet i rimlig mängd.  
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2.Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska grund. För att få en förståelse för de 

bakomliggande skälen till skillnaden mellan män och kvinnors delaktighet inom ridsporten 

har jag i undersökning valt att använda ett genusperspektiv. Utgångspunkten i denna uppsats 

är att könsfördelningen inom ridsporten speglar samhället, dvs. könssegregationen, 

upprätthåller ett ojämlikt förhållande mellan könen.  Teorin används för att förklara hur 

kvinnlighet och manlighet konstrueras samt förhållanden och maktrelationer inom och mellan 

könen. 

 

En på många sätt grundläggande egenskap hos den moderna människan är hennes behov av 

att dela in andra människor i grupper och fack utifrån sina egna (och de i samhället generellt 

rådande) värderingar. Den största uppdelningen är i mitt tycke den som gäller huruvida en 

person kan ses som man eller kvinna eller vad som kan betraktas som manligt eller kvinnligt..  

 

En forskare och teoretiker är Yvonne Hirdman och det är hennes teoretiska resonemang som 

jag kommer att använda mig av i min studie av ridsport. Hirdman förespråkar med sitt 

begrepp genus en uppdelning i ”manligt” och kvinnligt”. Gender är ett begrepp som man 

inom denna inriktning använder sig av för att skilja kultur från biologi. Problemen med 

begreppet är dock att det som teoretiskt begrepp är oprecist och ofta fel använt. Gender är 

ursprungligen ett engelskt begrepp. I Sverige används begreppet genus, det kulturellt skapade 

könet och man väljer då bort det annars vanliga ordet kön, för att istället betona att 

skillnaderna mellan  män och kvinnor upprätthålls genom sociala processer. 

 

Hirdman utvecklade en teori om bakgrunden till detta strukturella förhållande mellan kvinnor 

och män som hon kallar genussystemet. Genussystemet  är ett nätverk av processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar i samhället som ger upphov till ett slags mönster eller 

regelbundenhet, som ständigt upprepas och skapar segregering. Detta mönster bygger på tre 

principer. Det första betonar isärhållandet av kvinnligt och manligt, där kvinnligt och manligt 

inte bör blandas, dikotomin. Stereotyperna av vad som betraktas vara traditionellt manligt 

respektive kvinnligt, legitimerar mäns sociala överordning. Den andra principen är hierarkin, 

där mannen är normen för det som anses normalt och samtidigt är det mannen som har 

makten. Det som räknas som manligt har högre status än det som räknas som kvinnligt. Enligt 
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Yvonne Hirdman värderas det till exempel högre för en flicka att kallas "pojkflicka" är för en 

pojke att kallas "flickaktig". Det män gör tenderar att tillskrivas ett högre värde.  

Hirdmans tredje teori innebär att kön är något man föds med, men genus är något man formas 

till. Vi alla, både kvinnor och män, är med och skapar denna genusordning, oftast helt 

omedvetet. Det upplevs som "normalt" för oss att det ska vara så. 4 

 

Hirdmans teori bidrar med en förklaring till den existerande könsfördelningen inom 

ridsporten. Teorin visar att förändring av samhälleliga omständigheter är möjlig, om än svår. 

Vad är det då som ligger bakom vår syn på kön, genus, jämställdhet och varifrån kommer de 

regler som avgör vem som blir stämplad som avvikare med allt vad det kan innebära? För att 

reglerna om kön och avvikelse ska kunna definieras måste vi utgå ifrån en definition av ”det 

normala” och konstruktionen av själva det begreppet, ofta i betydelsen genomsnittlig . 

  

Den isärhållande principen finns enligt Hirdman överallt i samhällets alla sysslor, platser och 
egenskaper, sålunda även inom ridsporten och i beskrivningen och uppfattningen av ridsport 
och ryttare. I min analys använder jag mig framför allt av Hirdmans begrepp hierarkisering 
och isärhållande för att visar hur föreställningar om kön har präglat ridsporten. Kvinnor och 
män har på olika sätt och i olika grad på grund av sina kön hänvisats till olika positioner inom 
ridsporten. Det som har betraktats som typiskt ”kvinnligt” och typiskt ”manligt” inom idrotten 
har dock visat sig variera. 
 
Detta speglar sig i framställningen av ridsport och ryttare inom ridskolan, i tidskrifter, men 
även i statens utredningar och beslut. ”Lagen” finns även i arbetsfördelningen och 
fritidsfördelningen mellan könen och i föreställningarna om det som betraktas som typiskt 
kvinnligt och manligt. I varje samhälle finna ett kontrakt mellan könen, både som ett kontrakt 
om vad som anses vara kvinnans och mannens gränser, men även mellan den enskilda 
kvinnan och mannen.5 
 
Men hur kan en grundläggande förändring av genussystemets principer vara möjlig? Enligt 
Hirdmans teori syftar termen isärhållande på de faktorer som bidrar till vilken norms som ska 
gälla att inte blir ifrågasatt; ju kraftigare och starkare isärhållandet mellan män och kvinnor 

                                                            
4 Hirdman, Yvonne. Genussystemet-teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. 
Maktutredningen. Rapport 23. Uppsala 1988 s. 7ff 
5 Hirdman Y. 1988 s. 9ff 
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verkar, desto självklarare och legitimare samt mindre ifrågasatt blir den manliga normen. Och 
således även tvärtom, ju svagare isärhållandet mellan  
 
kvinnor och män verkar, dessdå mindre självklart och mindre legitimt blir den manliga 
normen. Som en konsekvens av detta blir den manliga normen ifrågasatt.6 
 
De finns foskningsrön som tyder på att individer lär sig bättre om de trivs och är tillfreds med 
sig själva. Osäkerhet och rädsla att framstå som löjlia blockerar inlärningen. Man kan tänka 
sig att en pojke väljer bort ridsporten för att han inte vågar tro å sin förmåga och inte vill 
riskera att verka annorlunda. En forskare som har varit användbar i den här undersökningen är 
den amerikanske teoretikern Nancy Chodorow. Hon menar att mammnas sätt att vårda sina 
barn skapar skillnader i personlighetsutvecklingen hos kvinnor och män. Eftersom modern 
identifierar flickan som en förlängning av sig själv utvecklas flickan i en god relation med 
henne medan pojken måste definiera sig i motsats till modern.  
 
Detta medför att pojken måste bekräfta sin manlighet och försvara sitt jag hårdare än flickan. 
Flickan får också till skillnad från pojken mer flytande jag-gränser och utvecklar en större 
empatipatisk förmåga. Ett sätt att överbygga dessa skillnader i barns könsidentitet är att 
föräldrarna tar ett gemensamt ansvar för barnens tidiga uppfostran och är lika delaktiga i deras 
utveckling. Detta skulle därmed kunna vara en förklaring till pojkarnas minskade intresse 
inom ridsporten och att utvecklingen med ett lågt manligt deltagande har fortsatt. 
 
För att karakterisera ryttares egenskaper utifrån vad som anses traditionellt manligt respektive 
kvinnligt har jag bland annat använt mig av Hirdmans uppdelning. Manlighet förknippas med 
mod (djärvhet) och kvinnlighet med feghet. Även Phil Dahlerups klassifikationsmetod har 
legat till grund för denna kategorisering. Dahlerups förknippar egenskaper med kön, där 
aktivitet och styrka med manliga egenskaper, medan svaghet och känslor uppfattas som 
kvinnliga.7 

 

                                                            
6 Hirdman Y. 1988 s. 27 
7 Dahlerup. Phil. Textanalys från könsrollssynpunkt. Metoder för kvinnotextforskning. Red. K. Westman Berg. 
Stockholm 1976. S. 171f. 
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3.Arbetsprocess 
Under denna rubrik beskriver jag min arbetsprocess, vilka metoder och vilket underlag jag har 

använt och varför. Jag motiverar och beskriver mitt tillvägagångssätt. 

 

3.1. Metod 
 

För att kunna jämföra de offentligas synvinkel med de lokala har jag som jag tidigare nämnt 

valt att göra en fallstudie på en ridskola eftersom en sådan innefattar en detaljerad och 

intensiv analys av ett enskilt fall. Det kändes relevant att ställa de offentliga materialet mot 

det lokala för att kunna besvara studiens syfte om huruvida de stämmer överens med varandra 

eller inte. Ett alternativ till en enkel fallstudie hade dock kunnat vara att undersöka flera 

ridskolor. Men på grund av tidsramen hade en sådan undersökning varit svår att genomföra 

och syftet med uppsatsen hade inte varit detsamma.  

Eftersom man inte särskiljer på dam och herr inom ridsport som man gör inom all annan idrott 

så finns det ingen tydlig statistik på könsfördelningen av antalet medlemmar. Arkivet 

tillhandahåller enbart uppgifter över medlemsantalet, verksamhetsberättelser och protokoll. 

Därför har mina referenser denna uppsats också blivit ett antal utvalda personers tolkning och 

upplevelser som aktiva inom klubben, styrelseordförande, nu aktiva och tidigare aktiva. För att 

motverka skevheten och tydliggöra fallstudiens eventuella brister, gäller det att vara kritisk mot 

ridsportens arkivering.  

 

För att få mer faktaunderlag har jag också genomfört intervjuer med olika personer som har varit 

medlemmar och har haft olika uppdrag i klubben under årens gång. Fördelen med att ha intervjuer 

där medlemmarna får resonera fritt kring genusfrågorna menar jag är att de ges tillfälle att 

ventilera och diskutera det manliga deltagandet i klubben och framför allt i ridskolan. De får 

också möjlighet att berätta och om de har varit närvarande i stallet.  

 

Eftersom mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka genus och jämställdhet inom 

ridsporten med inriktning på ridskolan ville jag intervjua medlemmar i ridklubben som var 

delaktiga i verksamheten och vistades mycket i stallet. Därför valde jag att inrikta mig på namn 

som förekom under längre perioder i ridklubben eftersom de ansågs ha en mer övergripande bild 
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än de som deltog i verksamheten vid ett enstaka tillfälle. För att mina information skulle spegla 

olika grupper i samhället valde jag både kvinnliga och manliga medlemmar samt spridning i ålder 

och som hade erfarenhet från starten i klubben och framåt.  

 

3.2. Urval 
 

Jag har genomfört en empirisk studie av en ridskola i Halmstad, Styringe ridklubb. Ridskolan i 

studien har varit verksam som ridskola i drygt 30 år och har ca 200 medlemmar. Att det slutgiltiga 

valet föll på denna ridskola beror på att den hade ett historiskt arkiv och var känd sedan tidigare, 

vilket jag ansåg vara en förutsättning eftersom min studie byggde på att jag själv genomförde 

aktiviteter för att se hur könsfördelningen av medlemsantalet har sett ut och vilken ekonomisk 

inverkan stat och kommunen har haft på verksamheten. Ur forskningsperspektiv kanske urvalet 

inte är representativt för hela området, detta då urvalet är litet och inte slumpmässigt. Min avsikt 

har varit att göra ett stickprov i verkligheten för att kunna ställa det i relation till statliga 

utredningar och utgivet material och inget annat. Av den anledningen betraktar jag resultatet 

trovärdigt. 

 

3.3. Material 
 

Undersökningen bygger främst på tre olika material. Dels bygger den på material från statliga 

utredningar samt tidskriften Hästen. Tidskrift för avel och hästsport och arkiv och 

intervjumaterial från Styringe ridklubb. Annat källmaterial är hämtat från Halmstad kommun 

arkiv och Halmstad statsbibliotek. De statliga offentliga utredningarna, SOU, som behandlar 

fritid och Hästen. Tidskrift för avel och hästsport. Tidskriften har varit en goda källor, för att 

undersöka vilken syn staten hade på ridsport vid olika tidpunkter, vilket har varit min avsikt 

med att använda materialet. Men även andra forkningsöversikter har varit goda källor för att 

reda på varför det manliga intresset för ridsport har minskat och hur man framställde och vilka 

faktorer som har påverkat utvecklingen. Brister med de offentliga utredningarna kan vara de 

uppgifter om ridverksamhetens omfång och de exakta uppgifter och siffror som framgår 

kanske inte är särskilt tillförlitliga. Men eftersom ridsport i det här sammanhanget betraktas 

som en fritidssysselsättning är det förändringar i antalet aktiva män och kvinnor som är 

intressant. Men som jag också har använt mig av materialet för att se hur uppfattningen/synen 
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på ridsport och ryttare speglas i tidskriften och de offentliga utredningarna, är materialet av 

god relibilitet. 

För att genomföra en rimlig och tillräckligt begränsad undersökning om hur uppfattningen om 

ridsporten har presenterats till allmänheten har jag använt mig av tidskriften Hästen. Hästen är 

en tidskrift som har varit det samlade mediala organet som rör hästsport. Jag har valt ut ett 

antal årgångar 1945-46, 1954-55, 1964-65, 1974-75, 1985-86, 1994-95 och ett antal 

slumpmässiga exemplar för att undvika att materialet skulle bli för stort och svårhanterligt. 

Med min utgångspunkt att se hur synen på ridsport förändrades utifrån de lokals och 

offentligas synvinkel, bedömer jag därför att materialet har ett ytterst gott källvärde i denna 

undersökning.  

 

3.4. Urval av tidningen hästen 
 

Hästen tidskrift för avel och sport  är Sveriges äldsta hästtidningar och grundades 1920. I 

Hästen kan man läsa aktuella reportage om hästar och hästfolk, nytt om avel och träning samt 

intressanta rön och gamla välkända metoder. I Hästen hittar du också aktuell information från 

flertalet av de svenska rasavelsföreningarna och ridföreningar. Utgivningen av sporttidningar 

har under en lång tid förknippats av starka förbund, men eftersom ridsporten har saknat ett har 

Hästen varit en gemensam nämnare för Sveriges rasavdelningsföreningar.  

 

Från början gavs Hästen ut 12 gånger per år, men det har nu reducerats till fyra gånger per år. 

Tidningen är numera betydligt tjockare än tidigare upplagor. Sedan 1981 ges tidningen ut av 

det privatägda förlaget Kampaval och på redaktionen i västra Götaland ges både Hästen och 

tidningen HUNDliv ut. Numera spelar Tidskriften en mindre roll i samhället än vad den 

gjorde förr, eftersom Ridsportförbundet idag ger ut sin egen tidning Häst och ryttare. Häst & 

Ryttare är Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och officiella organ. Det första 

numret kom ut i juni 2005.8 

 

                                                            
8 Samtal med redaktör Åberg J på tidningen 110401 
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4.Tidigare forskning 
I det här avsnittet av tar jag upp olika aspekter av den forskning som har bedrivits och i vilket 

utgångsläge den befinner sig. 

Detta arbete är en studie som faller inom ramen för idrottshistorik och genusvetenskaplig 

forskning. Det som skiljer genusforskare från andra forskare, är att de problematiserar och 

ifrågasätter förhållandet mellan kön och samhället. Hur kan det tex komma sig att kvinnor 

män har olika status i samhället. Den sociala kvinnliga underordningen är inte given i 

biologin, utan är enligt denna forskningstradition kulturellt konstruerad.   

När det gäller tidigare forskning av det valda ämnet ridsport, är den som tidigare nämnts 

väldigt liten trots att hästnäringen i Sverige omsatte minst 20 miljarder under 2010. kronor. I 

dagsläget pågår det en forskningsöversikt av svensk ridsport sett ur en kulturell historisk 

synvinkel av Birgitta Plymouth. Men ingenting har ännu publicerats. Att det saknas forskning 

kring ridsporten påtalas av Susanna Hedenborg, som är en av de få som har forskat kring 

ridsporten i Sverige. Grunden till en studie som hon kallar Arbete på stallbacken 

nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv genomfördes 

2007.    

Studien är ett historievetenskapligt arbete där Hedenborg har undersökt kvinnor och mäns 

historiskt ojämlika deltagande inom sporten ur ett genusperspektiv, samt belyst skillnaderna 

mellan samhällsklasserna ur ett socioekonomiskt perspektiv med fokus på galoppsport.  

Studien visar att när de ekonomiska villkoren i samhället har förändrats, har antalet kvinnliga 

deltagare som hästskötare, ryttare och tränare ökat. När hästen försvann från jordbruket, 

skogsbruket och inom försvaret blev hästen kvinnligt genuskodad. Problemet som studien 

visar är dock att antalet kvinnor inom galoppsporten är fler och vad det beror på är inte lika 

enkelt att förklara.9 

Denna brist på forskning har naturligtvis inneburit vissa problem när det avser att hitta 

lämpligt materialet. En hel del böcker om ridsporten har nämligen skrivits av entusiaster av 

sporten i form av ridutövare. Följaktligen är dessa böcker antingen vinklade, skrivna på 

amatörmässig nivå eller behandlar de andra delar av hästsporten än den som behandlas här. 

                                                            
9 Hedenborg. Susanna. Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och 
generationsperspektiv. Malmö Studies in Sport Sciences hft, ill.Malmö: irottsforum.org 2008 
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Fördelen med dessa böcker är dock att man kan se att författarna har varit delaktiga och sett 

verksamheten från insidan.   

Samtidigt har Susanna Hedenborg också skrivit en rad forskningsöversikter tillsammans med 

Mats Grief. Men hästsport har hittills, trots det stora intresset för sporten i dagens Sverige, 

uppmärksammats i mycket liten utsträckning av historisk och idrottshistorisk forskning. Med 

ridsport som forskningsområde bör man därför närma sig hela fritidsområdet. Inom detta 

område finns en hel del undersökningar, men få forskare har undersökt kön, eller rättare sagt 

könsrelationernas betydelse för deltagandet i fritidsaktiviteter.  

Enligt Hedenborg & Greiff har många kvinnor har kommit in i sporten under de senaste 20 

åren samtidigt som en tydlig genushierarki lever kvar. Hästsporten har sitt ursprung i tre olika 

manliga miljöer: armén, jord- och skogsbruk och inom skjutväsendet. Grief kommer fram till 

att det är ett problem att den genusbaserade hierarki som finns framstår som så stark trots att 

andelen kvinnor inom sporten har ökat. I projektet undersöks vilka hinder - sociala och 

kulturella - som finns för att kvinnor ska nå ökade framgångar inom sporten. Undersökningen, 

bygger i hög grad på kvalitativa djupintervjuer bland män och kvinnor bland hästägare, 

hästskötare, professionella tränare och amatörer.10 

För den modernaste mest intresseväckande forskningen står Lena Forsberg som är 

beteendevetare vid Luleå Universitet. Hon har skrivit en avhandling ”Att utveckla 

handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer i stallet” som handlar om 

stallvärlden som ledarskapsskola för flickor.  Andra forskare har hävdat att flickorna främst 

lär sig omvårdnad i stallet, att de går in en traditionellt vårdande kvinnoroll när de tar hand 

om hästar. Forsberg hävdar dock motsatsen. Flickorna i stallet formas inte till en traditionellt 

vårdande och omhändertagande kvinnoroll utan blir ledare när de tar hand om hästar.  

När man väl bestämt om ett barn är en pojke eller flicka förväntar sig omgivningen att de ska 

bete sig på ett manligt eller kvinnligt sätt. Men så fungerar det inte i stallet enligt Forsberg. 

Kön och könsroller är på så vis något mer än att bara lära sig hur man ska bete sig som pojke 

eller flicka. 

                                                            
10 Grieff, Mats. Hästsport i verkligheten och i tidigare forskning”, i I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 
1900-talshistoria, Stockholm 2007. Tillsammans med Susanna Hedenborg. s. 143. 
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Lena Forsberg,  lyfter fram något annat när hon säger att flickorna lär sig ledarskap  Det sker i 

samband att de tar  ledarrollen över hästen, dels tar de på sig ett ansvar att leda när de tävlar 

och att de äldre tjejerna leder de yngre i stallet. Resultatet av hennes forskning visar därmed 

att stallmiljön bidrar till skapa flickornas identitet som självständiga individer snarare än 

något annat.11  

Som underlag till sin avhandling har hon bl.a. följt och intervjuat sex flickor i åldern 14 till 16 

år som tillbringar en stor del av fritiden tillsammans med hästar. Av observationerna och 

samtalen kom hon istället fram till att de lärde sig ledarskap, både i förhållande till hästen och 

till sina stallkamrater. I stallet byggde identiteten inte heller på utseende utan kunskaper. I en 

tuff stallmiljö var det viktigare att klara av att utföra de olika uppgifterna som hörde till 

hästskötsel än något annat. Därmed förstärker arbetet enligt Forsberg flickornas 

identifikationsprocess.12  

Ridsportens utveckling har också resulterat i en rad utredningar av staten. Ett resultat av 

sportens utbredning som fritidsintresse i mitten av 40-talet resulterade i Betänkande med 

förslag till åtgärder för främjandet av ridsporten. Denna utredning mynnade ut i flera 

efterföljande. Den viktigaste utredningen på senare tid kom 1975 och beskriver den sportsliga 

och ekonomiska utvecklingen inom ridsporten som fritidsintresse. Den övergripande 

uppgiften från staten var att göra en översyn av utvecklingen av ridsporten som folkidrott. 

                                                            
11 Forsberg Lena (2007): Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer i stallet. 
Institutionen för pedagogik och lärande: Luleå tekniska universitetet. 
12 Ibid 
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5.Begreppsdefinitioner 
För att läsaren ska förstå vad jag skriver om och och resonerar kring olika begrepp, så vill 

jag först definiera vad jag egentligen menar när jag använder mig av termer. Jag tänkte börja 

med att definiera begreppet ridsport, för att därefter ge en samlad bild av de olika förbunden 

och deras relation till varandra.  

5.1. Ridsport 
När vi diskuterar innerbörden av begreppet ridsport kan det finnas lika många uppfattningar 

och definitioner som deltagare i samtalet. Enligt Svenska Ridsportförbundet är ridsport ett 

gemensamt namn för olika hästsporter som tävlingar med häst i dressyr, (ban)hoppning, 

fälttävlan, distansritt, voltige, körning och reining (westernridning).13 I det här 

sammanhanget har jag valt följande definition; Ridsport: Med ridsport menas de aktiviteter 

som förekommer på fritiden när en ryttare sitter på hästryggen, samt aktiviteterna runt själva 

ridmomentet t.ex. skötseln av hästar och utrustning. 

5.2. Ridsportens förbund 
Sammanlagt har det under historiens lopp funnits fyra olika ridsport förbund, men i samband 

med Ryttar- VM 1990 kom man överens om att det behövdes ett gemensamt förbund. Från 

den 1 januari 1993 är all ridsport samlad i ett förbund - Svenska Ridsportförbundet. Då slogs 

de fyra ridsportorganisationerna Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska 

Ponnyryttarförbundet, Ridfrämjandet och Sveriges Lantliga Ryttare samman till ett förbund.14 

 

5.2.1. Svenska ridsportförbundet 
”Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, 

folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering 

av hästar.” Är man medlem i en ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet är 

man  automatiskt medlem i förbundet. Förbundet består idag av närmare tusen 

medlemsklubbar och via medlemsklubbarna arrangeras ryttartävlingarna i Sverige i 

disciplinerna  banhoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distans och voltige. Förbundet 

fastställer även regler och ger ut tävlingsregler för samtliga grenar.15  

                                                            
13 http://www3.ridsport.se/ 
14 Forsberg 2007 s. 45. 
15 http://www3.ridsport.se/templates/Pages/InformationPage____3340.aspx 
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5.2.2. Ridfrämjandet 
För att främja ridning som folksport föreslog en statlig utredning från 1945 att en central 

organisation skulle bildas, Riksföreningen för ridningens främjande, senare kallades 

Ridfrämjandet. Ridfrämjandet hade senare både statligt och kommunalt stöd och det beskrevs 

som en organisation för sport, friluftsliv och fysisk fostran. Ridfrämjandet riktade sig till 

allmänheten och både vuxna och barn, män och kvinnor var inkluderade oberoende av deras 

sociala bakgrund.16 

5.2.3. Svenska ridsportens centralförbund 
Svenska ridsportens centralförbund var ansvarig för den olympiska ridsporten och bildades i 

samband med att man fick i uppgift att arrangera. Ryttar-OS 1912. Svenska ridsportens 

central förbund hade som mål att bl.a. främja ridsporten i olika former, utarbeta tävlingsregler 

och att utbilda domare och andra tävlingsfunktionärer. Ridfrämjandets huvudsyfte var ridning 

som folksport. Ridning som tävlingssport lämnades till Svenska ridsportens centralförbund 

 

                                                            
16 Ridfrämjandets kalender 2/88, 40-års jubileum 
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6.Könsfördelning inom svensk idrott 
Denna del ska ge dig som läsare en inblick i hur könsfördelningen rent statistiskt ser ut vilket 

är relevant för studien och som ligger till grund för min analys och de slutsatser jag kommit 

fram till.  

Enligt statistik från Riksidrottsförbundet utgör idag 62 procent män och 38 procent kvinnor av 

det totala antalet aktiva idrottsutövare i Sverige. 60 av de 67 förbunden domineras av män och 

har mer än 50 procent aktiva män som medlemmar. Vilka de är och hur könsfördelningen ser 

ut i siffror går att se i Tabell 1. I Sverige är ridsporten den näst största ungdomsidrotten efter 

fotboll.  Ridsport, gymnastik och konståkning är de förbund som har lägst andel aktiva män. 

Av de fem idrottsförbund som har flest antal medlemmar ser statistiken ut så här mellan 

könen.17 Anledningen till att jag har valt att ta med den är för att visa hur fördelningen ser ut i 

antalet medlemmar och visa skillnaderna i manligt och kvinnligt deltagande inom de fem 

största sporterna i Sverige. Detta för att ni som läsare ska kunna sätta ridsporten i relation till 

andra idrotter. 

Tabell 1. De fem största idrottsförbunden med siffror över antalet aktiva kvinnor och  
män  
 
Specialidrottsförbund  Medlemmar  Andel kvinnor  Andel män 
 
Fotboll (medlemmar)  1 005 692   19%   81% 

Golf    503 683    30%   70% 

Friidrott (medlemmar)  265 000   58%   42% 

Skolidrott   242 351    48%   52% 

Gymnastik    227 806    83%  17% 

Ridsport   210 946   85%   15% 

Riksidrottsförbundet (2005) ”Kvinnor och män inom idrotten” Riksidrottsförbundet – www.rf.se 

 

Ridsporten är en av få sporter där män och kvinnor tävlar under samma förutsättningar. Den 

är även en stor tävlingssport som debuterade i sommar OS 1900 i Paris och den enda gren där 

djur ingår som deltagare. Antal hästar i Sverige beräknas till 362 700, enligt en undersökning 

                                                            
17 www.rf.se Riksidrottsförbundets hemsida. 
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som Jordbruksverket genomförde 2010. Den senaste undersökningen gjordes 2004 och jämför 

man resultaten har antalet hästar stigit med 10-20 procent. Det är tydligt att hästantalet är 

beroende av befolkningens storlek. De län som har störst befolkningsmängd har också störst 

antal hästar. Det finns i genomsnitt 39 hästar per 1000 invånare i Sverige. 

 

Av Svenska Ridsportförbundets medlemmar är ca 85 procent flickor/kvinnor och 65 procent 

är under 25 år. Samtidigt finns det inriktningar inom hästsporten där mönstret ser annorlunda 

ut och som domineras av män. Av t.ex. travsportens centralförbunds 13 111 registrerade 

medlemmar med licens är cirka 80 procent män och 20 procent kvinnor.18  

Ridsport kan således definieras som en typisk ”kvinnosport” eller ”tjejsport” sett till antalet 

utövare av sporten. Eftersom det är så pass många fler kvinnor än män som rider i Sverige 

borde det också vara flest kvinnor som lyckas bäst i sporten, men så är inte fallet idag. Om 

man tittar på elitnivå är det betydligt fler manliga ryttare än kvinnliga. I de större tävlingarna 

hittar vi också lika många manliga vinnare som kvinnliga. Frågan är om ridsporten är 

feministiskt kodad som fritidsintresse? Nathalie Koivula lyfter i sin forskning fram hur man 

kategoriserar sporter utifrån om de betraktas som ”maskulina”, ”feminina” eller 

”könsneutrala”. I studien visade resultatet att ridsporten betraktades som en ”feminin” eller 

kvinnlig sport.19 Det som är intressant i det här sammanhanget är att det var både män och 

kvinnor som betraktade den så.  

 

                                                            
18 www.rf.se Riksidrottsförbundets hemsida (2011). Information hämtad under rubriken 
”Statistik” (2011-04-11). Antal licensregistrerade hos STC år 2008 
19 Koivula, Nathalie (1999). Gender in sport. Stockholms universitet, Psykologiska institutionen s. 19. 
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7.Ridsporten ur ett nationellt perspektiv 
Statliga utredningar och visa årgångar av tidskriften Hästen analyseras med hjälp av studiens 

teoretiska referensram och med studiens syfte som utgångs punkt. 

 

7.1. 1945 Ridning förknippas med militärt och manligt 
1945 var hästar och ridning huvudsakligen delar av manliga miljöer. Hästen användes inom 

jordbruket, skogsbruket och framför allt inom det militära och var starkt förknippat med 

manliga ideal som styrka och mod. Det syns inte minst i tidskriften, Hästen från 1945 där man 

skriver om tävlingsresultat i olika ridkapplöpningar då männen strävade efter att ha en så 

snabb och uthållig häst som möjligt.  

 

Att redan från början använda hästen i dessa sammanhang för att testa sina hästar och deras 

kapacitet visar på hur viktigt det var att ha en snabb och uthållig häst. Både i artiklar, bilder 

och deltagarlistor betonas ridsporten som en manlig och militär sport.20 Det visar inte minst  

citatet som följer;  

”Det är också av största betydelse att förmåga i ridning och hästtjänst blir mer och mer 

utbredd hos landets manliga ungdom. Härigenom skapas ett bredare och säkrare underlag 

för utbildningen vid regementena. Ju större antalet hästkarlar är inom rytteriet desto bättre. 

Härvidlag ha våra ryttarorganisationer av olika slag – SRC, Fältrittklubbar, civila 

ryttarförbund, ryttarföreningar o.s.v. – en stor uppgift att fylla i försvarets intresse.”21  

Den synen på kön och ridkultur som råder kommer sedermera att påverka hur ridsporten 

byggs upp. Vid den här tiden är det dock framför allt männen som får möjlighet att rida på de 

hästar som försvarsmakten tilldelar ryttarföreningarna. 

Ridsport förekommer nästan uteslutande i militärt sammanhang och de militära artiklarna tar 

upp merparten av all plats i tidskriften Hästen, men det nämns dock att det finns ett litet 

intresse för sporten hos allmänheten. Sedan början av 1900-talet har ridsporten bara varit ett 

överklassnöje för enbart män. En bit in på 1900-talet får även kvinnorna tillgång till denna 

                                                            
20 Hästen svensk ryttartidning. Tidskrift för avel och hästsport. Stockholm 1945 s.6f. 
21 Hästen 1945. Nr. 4. s. 4 
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fritidsaktivitet, men företrädesvis de kvinnor med en bra ekonomisk ställning i samhället, 

eftersom det var dyrt att ta ridlektioner och ha en häst enbart för nöje.  

I tidskriften Hästen finns dock en positiv anda att sprida sporten och att göra ridning 

tillgänglig för allmänheten. En förutsättning för ridsportens tillgänglighet är att det vid denna 

tidpunkt byggdes ett ridhus i Stockholm av ett civilt ryttarförbund. Förbundet hoppades att de 

genom att erbjuda sänkta priser på ridlektioner, kunna göra ridsporten till en folksport i 

Stockholm. Kvinnliga representanter för allmänheten är dock få, både i text och på bild. 

Men varför denna positiva attityd för att sprida ridsporten till folket, kan man då undra. 

Tidskriften betonar nyttan med sporten. Vid en eventuell utbredning och popularisering av 

ridsporten, ansåg man att det skulle göra svenska folket nytta, då människor skulle bli mer 

spänstiga till kropp och själ.22 Ridsportens spridning sågs alltså som positivt på grund av att 

allmänheten troligtvis skulle få en bättre hälsa. Barn och vuxna skulle få möjlight att röra på 

sig, vara ute och vistas bland djur, vilket i deras ögon likställdes med en meningsfull 

sysselsättning på fritiden. 

Arbetsmaterialet pekar också på att det under de sista åren på 40-talet märks en ökning av det 

civila engagemanget inom ridsporten. Allmänheten visade ett allt större intresse för ridning. I 

1946 års lägesbedömning hade ett fåtal lokala ridklubbar bildats och behovet av ridhus för 

inomhus ridning vintertid aktualiserats. I tidskriften Hästen började man så smått under slutet 

av 40-talet beskriva ridning, vid sidan av den militära aktiviteten, som en sport även möjlig 

för allmänhetens utövande. Möjligheterna är dock fortfarande ganska begränsade. Man talade 

om att ridhusen eventuellt skulle bli folkridhus och folketshus, där andra verksamheter som 

t.ex. teater, tennis och utställningar kunde bedrivas.23  

Det ökade civila ridintresset märktes inte bara i byggnationen av ridhus, utan även i att fler 

lantliga ryttarföreningar bildats och av ökningen av antalet medlemmar i föreningarna. 

Samtidigt börjar antalet män inom ridsporten att minska. Detta sker i samband med att hästen 

efter andra världskriget ersattes av mekaniska fordon som bilar och traktorer. Människor i 

olika åldrar hade börjat aktivera sig genom ridning, både ungdomar och äldre.24 Huruvida den 

tekniska utvecklingen av motorfordon har att göra med det minskade antalet män inom 

                                                            
22 Hästen. 1945: 7 s. 3 
23 Hästen 1946: 8 s. 15 och 1946:5 s. 11 
24 Hästen 1945 och 1946 
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ridsporten hittar jag inga forskningsundersökningar som belyser. Mäns fritidstimmar bland 

hästar minskar när nya intressanta fordon ersätter hästars plats. 

 

I själva ridningen uppmuntrats då stil och kontroll på olika nivåer. Ryttaren skulle verka  

kontrollerad både i egenskap av ryttare och i relation över hästen. Frågan är vad dessa 

egenskaper grundades på? Rimligtvis spelar mannens kön en viktig roll. Ett perspektiv på 

egenskaper kan också innebära ett intresse för hur ridsporten kan relateras till hierarkier och 

maktförhållanden.  

Under mitten av 40-talet önskade man ha aktivitet och en kraftfull drivning av hästen. Även 

djärvhet betonades som en positiv egenskap hos ryttaren vid hoppning och hoppning skulle 

även ske med snabbhet och frenesi. Andra egenskaper som en god ryttare ansågs skulle ha var 

tålamod, förmåga till självkritik, samt kunna behärska sig. I Hästen betonades också att 

ridning skulle vara vårdad, med elegans och stil. Alla dessa uppradade önskemål var 

förknippade med maskulinitet och manliga ideal och på motsvarande vis vänder sig Hästen till 

läsare som är beredda att acceptera dessa antaganden och konvensioner. 25 

 

7.2. 1945 Att främja ridsport för folket 
Människors positiva inställning till ridning och hästkunskap har givetvis till stor del att göra 

med ridsportens ställning i samhället. På statligt initiativ föreslog hästutredningen 1946 att ett 

centralt organ skulle bildas som var ansvarig för att främja ridsporten för folket. Det beskrevs 

som en organisation för sport, friluftsliv och fysisk fostran. Året var 1948 och Ridfrämjandet 

bildades eller Riksföreningen för ridningens främjande. Med Ridfrämjande avsåg staten att 

både ungdomar och vuxna skulle ”beredas möjlighet till billig och god undervisning i ridning 

och hästkännedom”. Både vuxna och barn, kvinnor och män var inkluderade i verksamheten. 

Ridsporten kom på så sätt att utvecklas från en sport för främst officerare och en välbärgad 

elit som hade råd med att ha häst och ta ridlektioner - till en folkrörelse och breddidrott över 

hela landet. 26  

Det starkaste argumentet för att börja med ridsport handlar dock inte om barn och ungdomars 

nyfikenhet för ridning och på hästar, utan i den ridfrämjande ridsporten för allmänheten fanns 
                                                            
25 Hästen 1945:1 s.7 och 1945:2 s. 10f 
26 SOU 1946:2 s. 57 ff 
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den militära kopplingen kvar. Ridfrämjandet bildas med representanter från försvarsmakten 

tillsammans med andra befintliga organisationer för ridsport och avel.  

Men till skillnad från de andra ridsport förbunden var inte Ridfrämjandet inriktat på 

tävlingsverksamhet. Utredningen ansåg att Ridfrämjandets hästar inte fick användas vid 

offentliga tävlingar, eftersom det då fanns risk för skador. Organisationen var enbart avsedd 

att syssla med ridning som folksport, med detta avsåg staten utbildning och motionsridning. 

Ridning som tävlingssport lämnades till den vid detta tillfälle redan befintliga Svenska 

ridsportens centralförbund.27 

1945 genomförde staten en utredning för att främja hästaveln. Utredningen syftade till att 

söka utvägar för att få tillgången på hästar i landet, att bättre stämma överens med 

försvarsmaktens mobiliseringsbehov av hästar. Det rådde vid detta tillfälle brist lämpliga 

varmblodiga ridhästar, vilket går att uppmärksamma i Hästen där bilder på framgångsrika 

avelshästar återkommer.28 Skälet kan relateras till texten och sammanhanget där den 

varmblodiga ridhästen ansågs mest lämpad som ridhäst för armen och aveln på denna hästras 

hade starkt minskat under de senaste åren. 29. 

Utvecklingsstegen inom ridsporten beskriver en allt ökande förmåga att tillgodogöra sig 

statens behov. Genom ett fortsatt stöd till ridning och hästsport i landet, antogs det leda till ett 

ökat behov av hästar. Detta ökande intresset hos allmänheten vilket staten också ville utnyttja, 

för att främja den militära efterfrågan. Man ansåg att hästaveln främjats genom allmänhetens 

behov, landet och försvaret fick också tillgång till lämpliga hästar.30 

Genom att motivera ridning för folket betonas nyttan med ridning ur folkhälsosynpunkt. I 

undersökningarna går det att läsa”Utredningen är av den uppfattningen, att en popularisering 

av ridningen såsom folksport skulle tjäna ett ur folkhälsosynpunkt behjärtansvärt 

ändamål.”31 Under 50-talet fick dessa tankar stort genomslag. Det rörde sig om en reaktion 

mot den rådande militära exklusiviteten av ridsporten, som innebar att ridning enbart var 

avsedd för militära behov. Men även om det behövdes en reaktion mot ridsporten där de 

militära behoven stod i centrum, visade det sig snart att det inte behövdes finnas en 

                                                            
27 SOU 1946:2 s. 60 
28 Hästen 1945 och 1946 
29 SOU 1946:45  Betänkande med förslag till åtgärder för främjandet av ridhästaveln m.m Stockholm 1946 s. 32 
30 Forsberg. 2007 s. 45f 
31 SOU 1946:57 
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motsättning mellan ridsport och det militära. I en viktig bemärkelse var sambandet mellan 

ridsport och militären nödvändig och självklar:  En mera allmänt bedriven ridning skulle 

medföra att värnpliktiga vid bedrivna och anspända truppförband vid mobilisering skulle 

bliva bättre skickade att fullgöra sina åtaganden.32 

Med ett bredare civilt ridintresse såg utredningen samtidigt ökade möjligheter att använda och 

få ridhästarna omhändertagna i fredstid. Motsvarnade mål för försvaret var att detta sågs som 

en fördel att armén vid en eventuell mobilisering skulle få tillbaka hästarna ridutbildade och 

tränade.33  

Detta förändrades under 50- och 60-talet då hästens beredskapsvärde att allt mer hamna i 

skymundan. Istället visade det sig att Ridfrämjandet i allt högre utsträckning skulle komma att 

bli en ungdomsorganisation där utbildning om hur hästen fungerar och ridskoleverksamheten 

hamnade i centrum. Antalet ridhus var vid denna tid mycket få och fanns endast i större 

städer. Statliga bidrag skulle nu utgå till Ridfrämjandets organisation och dess 

lokalavdelningar, ridskolor, samt anläggning av nya ridhus. Allt för att göra ridsporten 

billigare för folket. Ridning för folket skulle således vara bra ur motionssynpunkt. Det ansågs 

bra för särskilt medelålders och äldre människor, därför att ridning inte ansågs ställa så stora 

krav på fysisk spänst som andra idrotter och gjorde att man inte kunde vara stillsittande i 

utövandet. 

Ridsporten är väl förankrat i SOUS utredningar men trots detta är det svårt för begreppet att få 

fotfäste hos både män och kvinnor. Ett problem är att många associerar till män och 

manlighet. I arbetet med att förändra attityder och värderingar inom ridsporten är det viktigt 

att stödja uppkomsten av nya ridhus med tillhörande stall, genom bidrag och förmånliga lån 

för att få önskad effekt. Ridskolor startades av klubbar i samarbete med Ridfrämjandet, 

genom att försvaret ställde stallar och ridhus tillförfogande. När ridsport och allmänheten 

möts skapas nya arenor för lärande och nya koder utvecklas där kvinnorna får plats. Grunden 

till ettt gott samhälle för så många som möjligt är ridsport eligt Hästen och Sous utredningar. 

Ridfrämjandets upprag är att locka så många som möjligt att längta efter att kunna rida och 

därmed bli motiverade att lära. Ett exempel är,  mellan åren 1956 och 1968 bedrevs en 

samordnad verksamhet mellan militära och civila ryttare på statens rid- och körskola på 

                                                            
32 Ibid 
33 SOU 1946:45  
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Strömsholm. När det militära kavalleriet successivt avvecklades fick Ridfrämjandet från och 

med 1968 bedriva verksamheten i egen regi.34 

 

7.3. 1955 Kvinnorna inom ridsporten 
Tabell 2. 

Antal/år 
 

1948 

 

1965 

 

1973 

(beräknat antal) 

1983 

Ryttare 6000 50000 120000 180000 

Ridhästar 2000 7000 18000 30000 

Ponnyer 500 7000 17000 30000 

Ridanläggningar 50 200 500 700 

 
Arkiv låda 1752 låda 49 BII Ridsporten i Kiruna 1977 
 

Tabellen visar utvecklingen av olika delar inom ridsporten och här bekräftas idrottens stora 

utbredning som fritidssysselsättning för det svenska folket från 1948 och framåt. Ser man på 

antalet ryttare ökar det stadigvarande och det är framför allt antalet flickor/kvinnor som ökar. 

 

Undersökningen av 1955 års årgång av Hästen visade likt tidskriften från 1945  att det fanns 

ett stort militärt inflytande och dominans i ridsporten generellt. Den civila delen av sportens 

utövande var fortfarande starkt sammankopplad med militären och männen. Samtidigt var 

kvinnorna få. En förändring hade dock skett, ridning som en sport för allmänheten och 

svenska folket, var vid denna tidpunkt väletablerad. Men utövandet av ridsporten var överallt i 

landet begränsad till sommarmånaderna pga. bristen på ridhus. Antalet ridhus hade stadigt 

ökat sedan 1940-talet, men de räckte inte till. I 1950-talets utredning kommenterades varken 

social klass, ålder eller genus.35 Men utövandet av ridsporten var begränsad till män med 

status och pengar. Hästar och ridsport var också en del av jordbruksamhället och framför allt 

det manliga könet.36 

 
                                                            
34 Greiff & Hedenborg,  (2007)  s. 144f 
35 Ibid, s 146. 
36 Hästen 1955:1, s. 21. 



                                                              Elisabeth Hallén  
Historia C‐uppsats                                                                          20110524    
 

 
  26

Man skulle kunna tänka sig att den militära kopplingen som ridsporten haft, även avspeglade 

sig i ryttaridealet, alltså vad som ansågs som önskvärt hos en god ryttare. I beskrivningen av 

detta ideal framgick att ryttaren skulle kunna kräva lydnad av hästen, där hästen underordnar 

sig ryttarens vilja. Framåtanda, segervilja, djärvhet och målmedvetenhet ansågs vara bra 

egenskaper hos en ryttare. Ridningen skulle samtidigt ske med en vårdad och elegant stil, i 

god balans. Detta relativt tuffa ideal kan ha att göra med den ridning som man ägnade sig åt i 

försvaret. Även om kvinnor samtidigt fick ta del av fler manliga arbetsområden är dessa ideal 

inte att förknippa med de kvinnliga könet. 37 

Könsroller är därför inte något som bara finns enligt Yvonne Hirdman. Allt är inordnat i en 

reproduktionsprocess och en diskurs och det traditionella mönstret reproduceras enligt denna 

diskurs. På så vis menar Yvonne Hirdman att varje samhälle och varje tidsepok har sitt 

mönster för genussystemet, historiskt, kulturellt och geografiskt lagrade föreställningar, något 

Hirdman väljer kalla för genuskontrakt.38 Ridsport ansågs från början vara manligt. Detta 

förändrades successivt och ridsport utvecklades till en sport för ungdomar och då främst 

flickor. Den manliga överordningen i samhället bevarades och återskapades genom att när 

flickorna sökte sig in i sporten och ridsport ansågs som kvinnligt, valde pojkar/männen istället 

mer manliga fritidsintressen. 

Flickor visade ett stort intresse för ridning i samband med att ridsporten började beskrivas 

som nyttig och fostrande. Ur samhällssynvinkel är det inte så konstigt. Ridsporten jämfördes 

nu med andra sporter och fritidsorganisationer, och den ansågs som en sport med 

uppfostrande värde. Anledningen till att detta sker menar Lena Forsberg också beror på att 

olika samhällsförändringar har gett genomslag inom ridsporten. Sverige fick ett annat 

ekonomiskt läge efter andra världskriget i och med att Sveriges ekonomi stabiliseras och 

människor fick mer pengar över än till dagliga förnödenheter.39 

Staten talade nu om Ridfrämjandet som en ungdomsvårdande verksamhet. Ridningen 

framställdes som förpliktigande, i den mening att det var ungdomarna, både flickor och pojkar 

som skulle föra de gamla ryttartraditionerna vidare. Tävling ansågs inte som folksport, för 

ungdomarna betonades istället samvaro med hästen. Ridning ansågs ha ett fostrande värde och 

att det var viktigt att agera enligt ryttarmässiga traditionella etiketts regler. I umgänget med 

                                                            
37 Hästen 1955:2 s.18, nr 6 s.5ff. nr 7 s. 20ff 
38 Hirdman, Y. 2009 s. 120. 
39 Forsberg, L. 2007, s. 45f 
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hästar trodde man att ungdomarna uppmuntrades att lära sig ta ansvar och få en trygg känsla i 

hästens närhet.40 

Hästen från -55 skildrade en ridsport som ännu dominerades av män, men där flickor/kvinnor 

som utövare syntes allt oftare. När man tidigare i tidskriften talade om ryttare har det varit 

självklart att det varit män som avsetts. Tilltalet var kamratligt och manligt och markerade att 

den tilltänkta läsaren i första hand var män. Däremot i den kommande årgången 1955 gjorde 

man tidvis en uppdelning i beskrivningen av ryttare, som ryttare eller ryttarinnor, vilket 

tydligt positionerar läsaren att känna för kvinnor/flickor som delaktiga i ridsporten.41  

Något man då kan undra över är varför man just då hade behov av denna könsmarkering och 

uppdelning. Detta skulle kunna vara ett tecken på att Flickor/Kvinnor hade blivit mer 

förekommande i detta sportsammanhang. Det förstärker också bilden av att en omkodning av 

ridsporten har skett och att uppdelningen av kön uppmanar fler läsare. Samtidigt är det möjligt 

att kvinnligt deltagande tidigare hade förkommit i samma utsträckning, men att man helt 

enkelt valt att inte ta upp kvinnorna i artiklarna då sporten ansågs manligt förbehållen.  

Vid en närmare granskning av Hästen från -55 och -65 visar innehållet att män och kvinnor är 

nämda i olika sammanhang och förhåller sig olika till sådant som hästar och ridning. Kan man 

som läsare lyfta ut olika repliker eller meningar och se om det är en man eller kvinna som 

talar? Vad säger detta om Hästen? Och om oss som läsare? Hur förhåller sig journalister som 

beskriver manligt och kvinnligt på detta sättet? Svaren blir obesvarade, men tankarna kretsar 

kring skribenter och dess mottagare 1955. 

Inom ridsporten uppstår frågor inför den traditionella synen på inomhusarbete. Inomhusarbete 

har länge sett som något kvinnligt. Ett försök till definition är att när ridsporten utvecklas och 

får en folklig förankring flyttar den inomhus. Intressant i sammanhanget är att den 

organisering av ridskolorna som förekommer innebär att den traditionella synen på att 

kvinnorna ska vistas inomhus fortsätter i och med att det är övervägande kvinnor som deltar 

på ridskolor. Kvinnor/Flickor tog som Eric Norrman skriver hand om hemmet och 

arbetsuppgifterna som var förknippade med det.42 Nu skulle även deras fritidsaktivitet vara 

inomhus. Hur genus förhåller sig till det signaleras av att männen inte följer med ridsporten in 

                                                            
40 Hästen 1955:6 s. 23. 
41 Hästen 1955:1 s.14. 
42 Norrman, E. 1997 s. 10f 
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i ridskolorna. Därmed kan vi också hävda att ishärhållandet består eller den rådande normen i 

samhället fortsätter. I undersökningen av Hästen -55, - 65 och -75 är det övervägande 

flickor/kvinnor som nämns i samband med ridskolan. 

 

7.4. 1965 ridsporten i förändring 
1964 framställde staten ridsporten inom Ridfrämjandet som en ungdomsrörelse och ridsporten 

sammanfördes här också med andra organisationer för sport, friluftsliv och fysisk fostran.  

Samtidigt som ridsportens ställning har historiska och ekonomiska förklaringar och har 

beskrivits som nyttig kan ridsportens ställning förklaras av att finna en uppfostrande 

fritidsaktivitet. Undersökningen av vad som var dominerande inom ridsporten 1965, visade att 

man då talade om ridsporten som en betydelsefull fritidsaktivitet för barn och ungdomar i 

samhället. Ridsporten befann sig i en kraftig utveckling bland ungdomar och då främst 

flickor. Samtidigt ökade antalet ridskolor utanför armén under 60-talet.43 

Redan på 40- och 50-talet hade ungdomars fritidsvanor diskuterats i relation till alkohol och 

brottslighet och ungdomar beskrevs som Susanna Hedenborg skriver som en problem grupp. 

Idrottsföreningsningarna ansågs kunna stävja detta och fick till uppgift att fostra 

ungdommen.44 Ridklubbarnas ungdomsorganisationer beskrevs som betydande då nya 

relationer knyts och band stärktes, där barn och ungdomar lärde sig inte bara hästhållning utan 

uppförande även uanför sportsliga sammanhang.45 

I Hästen beskrevs ridning som en nyttig och bra ungdomssport. Hästen krävde en kärleksfull 

och omtänksam behandling av ryttaren, och genom ridningen och kontakten med hästen 

kunde ungdomen utveckla flera positiva egenskaper. Egenskaper som omtänksamhet, tillit 

och trygghet förknippas traditionellt med kvinnlighet. Exempelvis betonas ofta vänlighet och 

hänsynsfullhet och kan kanske därför förknippas med egenskaper som ansågs önskvärda för 

flickor i en vårande framtida mammaroll. Vilket skulle kunna vara ett skäl till att 

Kvinnor/Flickor enligt Chodorow väljer ridsporten eftersom de strävar efter att modra.46 

Egenskaper som traditionellt förknippas med manlighet förekom också exempelvis betonas 

                                                            
43 SOU 1946:2 s.57 Befrämjande med förslag angående det statliga stödet till amartörridsporten. 
44 Hedenborg 2008 s. 64. 
45 Hästen 1965. Nr. 1-2, s. 38. 
46 Chodorow, 1978, s. 23f. 
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ofta djärvhet, samt att ha kontroll över hästen som en slags makt som ryttaren bör ha över det 

väldiga och betydligt starkare djuret. Segervilja, koncentration, disciplin och ordning är också 

önskvärt och ansågs som positivt för ryttaren. Den ridande ungdomen skulle ha en viss stil. 47 

Den tidigare exklusiviteten som hade varit förbunden med ridsporten hade allt mer försvunnit. 

Ungdomar och särskilt kvinnor hade visat stort intresse för ridning och detta var något ur 

statens synvinkel som man såg mycket positivt på. Inte bara själva ridningen utan även den 

meningsfyllda tillvaro som i andra avseenden erbjudes, genom ridskolornas verksamhet, 

exempelvis inom studiecirklar och ridläger, hade sporten sålunda fått en väsentlig 

ungdomsfostrande betydelse. Staten ville därför i detta läge bevilja stöd till Ridfrämjandet för 

att främja ridsport som folksport, jämställd med andra idrottsrörelser och från och med 1964 

utdelades statliga bidrag till en central ungdomsverksamhet inom Ridfrämjandet.  

 

Juniorspalten i Hästen som tog upp ridsporten för barn och ungdomar på ridskolorna i 

Ridfrämjandets verksamhet var -65 ett stadigt inslag i varje nummer. Detta visar att ridsporten 

troligtvis då var en etablerad barn- och ungdomssport. Intresset för ridsport hade ökat markant 

och beskrivningen av sporten som en folksport förekom. Ridfrämjandet hade här utvecklat en 

omfattande verksamhet där ridlägerverksamhet, cirkelgrupper, klubbtävlingar och kurser 

ordnades. Utbildning och studieverksamhet i samband med ridning för ungdomar var nu en 

nyhet och hade inte förekommit i tidigare undersökta årgångar av tidskriften. 48 

Samtidigt betonades i statens utredning från 1965 att ”ryttare eller ryttarinna” som var högst 

21 år gamla kunde få rabattkort för ridning på ridskola. Samhällets förändringar krävde dock 

att ridsporten anpassade sig och fann vägar att nå fler aktiva inom ridsporten på nya sätt, men 

det sker i en brytpunkt mellan ridsportens dubbla uppgift som traditionsbärare och 

förändringsmarkör. Det ökade antalet ungdomar inom ridsporten utgår ifrån bilden av att 

ridning är naturligt och frivilligt. Av detta följer föreställningen om att ungdomar och framför 

allt pojkar och män numera hade möjlighet att välja andra sporter. Enligt Susanna Hedenborg 

är deras valmöjligheter som påverkar könsfördelningen inom ridsporten.49 Eftersom ridning 

inte längre var nödvändigt att kunna lockade andra gruppaktiviteter som fotboll mer. 

                                                            
47 Hästen 1965. Nr 10, s. 14f 
48 Hästen 1965. Nr 1-2, s. 38. 
49 Hedenborg 2008, s. 97. 
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Idrotten i stort dominerades av män samtidigt som kvinnors krav på jämlikhet ökade. Att detta 

påverkade ridsporten är självklart. Män fick stå tillbaka då kvinnor både gjorde intåg på 

arbetsmarknaden och i sportsammanhang.50 Trots det dominerade de militära inslagen i 

tidskriften Hästen. Även här ger Susanna Hedenborg ett bakom liggande skäl till att de 

militära inslagen och idealen finns kvar. Hon menar att de bevaras tackvare att det framför allt 

är kvinnor från överklassen och medelklassen som kom in i ridsporten.51 

 

7.5. Ridsportens tillgång på hästar 
I SOU från 1965 talar man även om att stödja hästaveln för amartörridsportens behov. 

Anledningen till detta var att antalet hästar hade sjunkit med 150000 hästar på 10 år. Detta 

berodde mycket på att ridskolorna inte längre hade tillgång till försvarets hästar som de i 

fredstid placerade ut på ridskolorna. Försvaret hade minskat antalet hästar, vilket påverkade 

allmänhetens tillgång till ridhästar.52 Istället för hästar använde militären alternativa 

transportmedel, som cykel, pansarbilar och bandvagnar. Fördelarna med dessa var att de inte 

bara var snabbare utan att de kunde stå emot kulsprutor och taggtråd. Samtidigt minskade 

antalet värnpliktiga som hade kunskaper om hästar.53 Antalet hästar i Sverige var som störst 

kring första världskriget, då fanns det ca 700 000 hästar , för att nå bottennivåer på 70-talet då 

hästantalet var nere i ca 55 000. 

 

Tabell 3: Antal hästar i Sverige från slutet av 1800-talet fram till 2000-talet. Tvärsnitt. 

1890 1900 1919 1944 1970 2004 
Antal  487 429 533 050 715 681 603 857 54 604 283 100 

Källor: 
http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/2005
6/20056_tabeller14.htm; 
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO24/JO24SM050
1_tabeller1. 
 

Tjugo år tidigare, 1954 hade Svenska Ponnyföreningen SPF bildats. Syftet med föreningen 

var att främja ponnyavel och ponnysport. En av föreningens första åtgärder var att upprätta ett 

                                                            
50 Ibid s. 158. 
51 Hedenborg 2007, s. 7. 
52 SOU 1965:44f Stöd åt hästaveln. Betänkande angivet av 1963 års hästutredning. Stockholm: Albert Bonniers 
förlag. s. 39f 
53 Hästen 2005: 9 s. 60f 

http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/20056/20056_tabeller14.htm
http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/20056/20056_tabeller14.htm
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO24/JO24SM0501_tabeller1
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO24/JO24SM0501_tabeller1
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Svenskt Ponnyregister, i vilket ponnyer av alla raser kunde intas. Ponnyer var små hästar som 

man ansåg passade utmärkt till barn och ungdomar.54  

 

Därmed hade man börjat se på andra möjligheter för att tillhanda hålla ungdomar med hästar. 

Svenska varmblod och svenska lanthästar var stora hästar och ponnyn var mer anpassade till 

ungdomars storlek. Staten hade uppmärksammat ridskolornas verksamhet som 

ungdomsfostrande och ungdomens intresse för ridning. Därför var det viktigt att få fram 

hästar som passade deras behov 

Utredningen betonar att det krävs ökade insatser för att utveckla ridsport till en folksport och 

ponnyavel var ett led i den riktningen. Detta betonas även i följande citat, där generation och 

genus har förts samman 

”Den exklusivitet som tidigare var förbunden med ridsporten synes sålunda alltmer 

försvunnit och främst bland ungdomen, särskilt den kvinnliga, har ridsporten … kommit att 

omfattas av stort intresse”.55 

Det offentliga stödet till hästaveln hade tidigare motiverats enbart utifrån behovet av hästar till 

armén. I statens utredning om det offentliga stödet till hästavel tog staten nu inte enbart 

hänsyn till försvarets behov, utan även bl.a. jordbrukets, skogsbrukets och amatörridsportens 

behov av hästar. När man tidigare i 1946 års utredning talade om att stödja amatörridsporten, 

var detta enbart för att främja en folksport med försvarets behov i åtanke, men i 1965 års 

utredning betonades även stödet till aveln utifrån amatörridsportens egna hästbehov. Antalet 

hästar sjönk med femtio procent, från 360000 hästar 1953 till 180000 hästar 1962. Försvarets 

behov av hästar hade således minskat, medan amatör-ridsportens behov av ridhästar hade 

ökat.56 

Ridfrämjandet hade tidigare haft stor tillgång till sk. ackordhästar, dvs. hästar som försvaret i 

fredstid placerade ut på ridskolorna. Detta gjorde att ridskolorna lätt kunde tillgodose sitt 

behov av ridhästar, men på grund av arméns avhästning fick Ridfrämjandet mindre tillgång 

till ackordhästar och utredningen betonar att det krävs ökade insatser för att ytterligare 

                                                            
54 Hedén, A., Matthis, M., & Milles, U. (2000). Över alla hinder – en civilisationshistoria. s. 39f 
Stockholm: Albert Bonniers förlag 
55 SOU 1964:2 s. 56f 
56 SOU 1965:44.  Stöd åt hästaveln. Betänkande angivet av 1963års hästutredning. Stockholm 1965 s. 7. 
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utveckla ridsport som folksport. Staten hade 1965 uppmärksammat att särskilt ungdomen 

visat intresse för ridning och att det fanns ett ökat behov av fritidsysselsättning i samhället.57 

För att komma rätta med behovet av hästar ökade Svenska Ponnyföreningens verksamhet 

därför kontinuerligt i början av 1960-talet. I Sverige hade tidigt fått upp ögonen för det 

gotländska ruset och använt den inom ridsporten. Men under 1960-talet hade intresset för de 

nya engelska ponnyraserna blivit allt större och ledde till man får svensk sida importerade 

hästar från Storbritannien. Nya rasavelsföreningar bildades och tillgången på ponnyhästar 

ökade. Vilket kön som var mest aktiv i det här sammanhanget saknas statistik på. Onekligen 

har det dock haft en inverkan på utvecklingen och utformningen av ridsporten.  

 

7.6. 1975 Ridskolan blir en fritidsgård 
Undersökningen av 1975 års Hästen visar att Ridfrämjandets verksamhet har samarbetat med 

skolan. Allt fler kommuner krävde att instruktörer gick en ungdomsledarutbildning om de 

skulle kunna hålla i ridning för de elever som valde ridning i skolans fria ämnen. Utbildade 

handledare kunde få ersättning från skolan om de bistod med tjänsten. Ridfrämjandet ordnade 

kurser vid Valla folkhögskola med utbildning i bl.a. pedagogik, planering m.m. som den 

ungdomsledarutbildning kommunen efterfrågat.58 

Verksamheten på ridskolorna karakteriseras -75 som fritidsgårdar, vilket ansågs göra social 

nytta. Det var främst flickor som vände sig till ridskolorna för att aktivera sig, rida samt 

umgås med kompisar. Ridfrämjandets alltmer växande barn och ungdomsverksamhet 

fokuserade inte på tävling utan framförallt på hästkunskap och hästskötsel. Här sker en 

omkodning av ridsporten som en kultur för flickor där helheten med ridning och skötsel av 

hästen blir lika viktig som det sociala umgänget med kompisar. Pojkarna är inte delaktiga i 

denna kultur som man hade varit tidigare. Detta befäster Hirdmans teori om isärhållandet av 

manligt och kvinnligt. Det som anses vara typiskt kvinnligt och vad som anses vara typiskt 

manligt hålls isär.59 

Under den militära tiden fanns en uppdelning mellan arbetsuppgifter i stallet. Det var 

hästskötare som skötte hästarna medan officerarna red. I samband med ridskoleverksamheten 
                                                            
57 Forsberg 2007 s. 45f  
58 Hästen 1975:9 s. 32. 
59 Hirdman 2004, s.115f. 
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utvecklandes ansåg man att ridningen bara en liten del av umgänget med hästen. Skötseln om 

hästen var minst lika viktig som själva ridningen och ingick som en del av själva utövandet. 

Såväl Forsberg som Hedenborg och Grieff tar upp omvårdnadsarbetet som en del av att 

ridsporten har  feminiserats . 60 Det är kanske detta med att det är så pass mycket skötsel som 

ingår som gör att killar drar sig för att söka sig till ridskolorna. Kanske hade det funnits fler 

killar på ridskolorna om man hade haft en hästskötare och fått en färdigsadlad och häst att 

sitta upp på och sedan bara behöva lämna över den till någon annan och sluppit all skötsel och 

pysslande. 

Flera undersökningar om ungdomars fritidsvanor har påvisat skillnaden mellan pojkar och 

flickors fritidsaktiviteter. Idag finns det ca 730 ridskolor i Sverige varav 520 är anslutna till 

Svenska Ridsportsförbundet. På de SvRF anslutna ridskolorna deltar regelbundet 125 000 

elever i ridundervisningen och det finns ca 10 000 ridskolehästar på dessa ridskolor.61 De 

undersökningar som jag redan har hänvisat till bekräftar bilden av flickdominansen inom 

ridsporten. Närmare 80% av ridskoledeltagarna uppgavs 1975 vara flickor. Huruvida faktum 

att ridsporten tappar pojkar och män hänger samman med den omhändertagande delen av 

ridsporten finns inga belägg för, men det är en fråga som kan utredas vidare. Forskare som 

Hedenborg och Grief menar dock att omvårdnadsarbetet av hästen knyts till kvinnor genom 

att det betraktas som en del en naturlig kvinnlighet.62 

 

Att ridskolorna ansågs vara fritidsgårdar kan ha varit p.g.a. att man uppmärksammat den stora 

bredvid verksamhet som fanns vid sidan av det egentliga sportsliga utövandet. Förutom själva 

ridningen och skötseln av hästarna, tillbringade många flickor många timmar i stallet. 

Pojkarna däremot ägde egna hästar men valde bort ridskolan. Istället red man hemma på 

gården och deras föräldrar var ofta häst och ridintresserade. Medan många av tjejerna sökte sig 

till hästvärlden av intresse och vilja, kom de framgångsrika killarna ofta direkt från en uppväxt där 

det fanns hästar. I studien gjord av Jones (1983) framkom att fler killar än tjejer blev påverkade av 

sin familj att börja rida och att fler tjejer än killar blev intresserade av egen kraft. 63 Det kan ses 

                                                            
60 Forsberg 2007:79f, Hedenborg 2008:47f, Greiff 2007: 29f. 
61 www3.ridsport.se 
62 Hedenborg 2008 s.47f 
63 Jones, B. (1983). Just crazy about horses: The fact behind the fiction. I Katcher, A., & Beck,  
A. (red.), New perspectives on our lives with companion animals s. 87-111.  
Philadelphia: University of Pennsylvania press Jones, 1983 s. 87f . 
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som en självklarhet, men visar också att ridskolan inte hade någon genomslagskraft när det gällde 

att påverka ungdomarna i deras ställningstagande i valet av fritidsaktivitet. 

 

Tidskriften Hästen betonar här även det uppfostrande värde som ridningen och umgänget med 

hästarna kunde innebära.64 Men även om andelen aktiva inom ridsporten ökade och trots att 

riktade statliga medel avsåg att stötta ridsporten innebar kommunaliseringen i många fall 

nedskärningar snarare än utökningssatsningar.  I jämförelse med andra sporter fick ridsporten 

stå tillbaka trots att man hade många aktiva ryttare. En bärande tanke är att detta är ett resultat 

av den rådande normanen eftersom ridsporten omkodning till en flicksport inte värderades 

lika högt.  

 

Ridfrämjandet beskrev 1970 sin egen ridskoleverksamhet som en fritidsgård, vilken bedrev en 

omfattande ungdomsverksamhet, vilket ligga i samhällets intresse. Ridfrämjandet betonade i 

sin sammanställning att ridskolan borde likställas med en fritidsgård eftersom ungdomarna 

vände sig dit efter skolans slut:  

”Ridskolans nuvarande eller i en nära framtid behövliga funktioner är följande: att fungera 

som fritidsgård för ungdomar den långa tid de vistas vid ridskolan utanför sin direkta 

ridning. Ett stort antal flickor tillbringar nästan varje eftermiddag i veckan på ridskolan. Väl 

belägna ridskolor har en besöksfrekvens som ofta överstiger – i vissa fall avsevärt – 

kommunalt drivna ungdomsgårdar.”65 

I sin sammanställning fanns inga beskrivningar om hur man skulle öka pojkars deltagande och 

bidra till att göra ridsporten mer jämlik. 

Kontakten med hästar ansågs främja utveckling och utbildning, fysisk rörlighet och 

sysselsättning för främst barn och ungdomar. Att Ridfrämjandets målsättning med ridskolans 

ungdomsverksamhet då var samhällsorienterande och utvecklande framgår tydligt. Under 50- 

och 60-talet startades ridskolor av klubbar i samarbete med Ridfrämjandet, genom att försvaret 

upplät stallar och ridhus till verksamheten. Vilket också Hästutredningen syftade till. Exempel på 

regementsorter var Eksjö, Linköping, Stockholm och Umeå. Nästa expansionsfas kom under 70-

talet då kommuner köpte upp tätortnära jordbruksfastigheter som omvandlades till kombinerade 

ridskolor och fritidsgårdar.  
                                                            
64 Hästen 1972 s. 32 
65 Ståhlberg, U. Ridskola – Fritidsgård. Södertälje 1970. s. 22. 
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När ridskolan öppnades upp mot samhället blev instruktören också uppmärksammad. Ledaren 

skulle främja en demokratisk anda och försöka skapa ett engagemang hos ungdomarna som i 

längden var samhället tillgagn.”Ridinstruktören är en nyckelperson i organisationen. Han måste 

vara en aktad person i vars händer föräldrarna med förtroende kan lämna sina ungdomar”.66 

Arbetet med hästar på ridskolan styrdes av egenskaper som man såg som positiva som lojalitet, 

tolerans, ansvar och engagemang. Ridskoleverksamheten präglades av att ungdomarna 

arbetade härdigt och att man såg svårigheter och motsättningar som utmaningar och att de 

litade på att finna lösningar på problem genom att vara öppna och kreativa. I 

ridskoleverksamheten ingick också ett sunt levnadssätt med avstånd från rökning, narkotika 

och alkohol. 

1979 publicerade Ridfrämjandet också en undersökning under titeln Ridungdom, aktivitet och 

vanor, sammanställd av Ulla Ståhlberg där man intervjuade ett antal tjejer och där resultatet 

visade att 86 procent av tiden spenderades i stallet ägnades åt andra sysslor med och kring hästen 

än ridning. Detta stärkte indikationerna om ridskolans uppgift som en fritidsgård.67 

Ridningens värde som nyttig för människan och det som kontakten med hästen kan ge, visade 

sig också i den handikappverksamhet som hade utvecklats på ridskolorna. Flera ridskolor i 

landet bedrev vid tidpunkten regelbundet ridning för handikappade människor. De flesta 

människor var rörelsehindrade personer. Det framgår dock att det var få handikappade ryttare 

som 1975 deltog i bredvidverksamhet på ridskolan, utöver själva ridlektionerna, som 

exempelvis stalltjänst, studiecirklar, läger och klubbträffar.68 Idag är handikappridningen en 

relativt omfattande verksamhet som finns lite var stans i landet och där utvecklingsstörda 

människor utgör en stor intressegrupp. 

 

7.7. 1975 Hästböcker skapar intresse för ridsporten 
Under den här tiden, 1975 och tio år tidigare förekommer också lästips på hästböcker i 

Hästen. Hästböcker var skönlitterära barn och ungdomsböcker som framför allt handlar om 

flickor, som sysslar med ridsport. Böckerna var populära både att äga och att låna på 

                                                            
66 RidFrämjandets kalender 2/88, 40-års jubileum 
67 Ståhlberg 1979,  s. 20f 
68 Hästen 1975:6 s. 22 
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biblioteken och flera författare ägnade sig åt att skriva mängder av böcker inom den här 

genren. 

Att det fanns en koppling mellan hästböcker och ridintresse kunde Lisbet Rostgård se i sin 

undersökning av den danska ridkulturen bland ungdomar på en ridskola i Danmark. Hon 

kunde påvisa i sin kulturanalys Mestring og melodrama – piger og heste från 2002  att 

förutom ridning, betydde umgänget med kompisar mycket och spänningen med hästen och 

dess skönhet en viss del, vilket hon anser att hästböcker och liknande bidrar till att skapa.69 I 

en artikel i Sydsvenskan skriver Elin Fjellman Jaderup följande  

I hästböckerna är det helt okej för en flicka att satsa fullt ut på saker som inte handlar om 

utseende. Sin skicklighet som ryttare, förmåga att hantera sina föräldrar eller sin rädsla. 

Hästarna får flickorna att våga saker som de inte trodde att de skulle våga. Och i hästböcker 

är det tillåtet för flickorna att vilja vinna och att konkurrera med killar.70 

Till att börja med handlade hästböckerna dock om pojkar som med hjälp av män tämjde vilda 

hästar, men därefter var det flickor som var i handlingarnas centrum.  Vid arbete med 

hästböcker kan man därför se att de innehållsmässigt utvecklas i likhet med ridsporten. I 

artikeln Är hästboken en utdöende genre? publicerad av Piratförlaget står det följande; ”Men i   

takt med att ridsporten blev allt mer kvinnodominerad gick hästlitteraturen igenom samma 

utveckling. Huvudpersoner och läsare blev flickor i stället för pojkar och handlingen flyttade 

in på ridskolor och ridläger.71  

Intressant i det här sammanhanget är också att Wahlströms förlag publicerade vissa 

hästböcker som böcker för flickor. Det går inte att påstå att litteraturen underblåser 

könsutvecklingen inom ridsporten, men att litteraturen kan ha varit en av många bidragande 

faktorer till att det kvinnliga deltagandet inom sporten ökar.  

När bristande intresse betraktas ur ett sociolingvistiskt perspektiv vävs sociala och kulturella 

faktorer in för att förklara skillnader mellan flickor och pojkars intresse för hästböcker. Det 

faktum att hästböckerna oftast är skrivna av kvinnor för flickor bidrar med all säkerhet till att 

pojkarna inte förlikar sig med innehållet. Avsaknaden av manliga förebilder påverkar också 
                                                            
69 Rostgård, Lisbeth (2002): Mestring og melodrama – piger og heste, i Scott Sørensen, Anne (red) (2002): Pi´r 
pink og power – om aktuel pigekultur. Köpenhamn: Gads For-lag.s 
70 http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kulturforunga/article430250/I-hastbockerna-far-flickorna-ta-
plats.html 
71 http://www.piratforlaget.se/ar-hastboken-en-utdoende-genre 
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att pojkarna väljer bort hästböcker. Eftersom alla texter bygger på ett samförstånd mellan 

författares avsikter och tänkbara mottagares förväntningar är det inte konstigt att pojkarna inte 

väljer att läsa hästböcker. 

 

7.8. 1985 Ridsport nyttig idrott för flickor 
Ridsport ansågs i Hästen 1985 som en folksport och man talade om att det i Sverige då fanns 

över 300000 aktiva deltagande.72 Siffran på 300000 deltagare bör dock starkt ifrågasättas, då 

det fanns flera olika ridsportorganisationer vars medlemmar ofta var dubbelanslutna och 

sålunda kan medlemmar ha medräknats mer än en gång. Dessutom kanske inte alla ryttare 

eller ryttarinnor valde att bli medlemmar. Det beror på var man drar gränsen för vad som 

avses med en aktiv sportsutövare eller hobbymotionär. Dock kan man konstatera att 

ridsporten var omfattande vid denna tidpunkt.  

Trots att det var övervägande kvinnor som var aktiva inom ridsporten visar arbetsmaterialet i 

form av statistik att könsfördelningen var betydligt jämnare i tävlingssammanhang, framför 

allt inom hoppsporten. Men betydligt fler män tävlade än var aktiva inom ridsporten på 

fritiden. En bidragande orsak till detta menar Andre är att satsa på ridning som sport styrs av 

en överklass stämpel, vilket också kan vara en förklaring till varför pojkar återfinns i 

tävlingssammanhang. Vidare betonas det tydliga sambandet mellan föräldrars ekonomiska 

bakgrund och barns och ungdomars ridning. Att hålla egen häst kan innebära stora 

ekonomiska utgifter, framför allt om ägaren har ambitionen att tävla sin häst, men detta gäller 

för både pojkar och flickor 73 

Det finns flera tänkbara orsaker förutom ekonomiska aspekter till detta. En uppmärksammad 

tanke från en forskare som Nancy Chodorow är att män värdesätter prestation i högre grad än 

kvinnor. Hon menar att män har en mer aktiv syn på sina liv än kvinnor. Men även om 

Chodorows idéer har begränsningar kan vi få en förståelse för att mäns och kvinnors har olika 

känslor och relationer till resultat och framgång. 74 

Är det så att tävlingsresultat inom ridsporten är av sekundär betydelse för kvinnorna eller 

beror männens framgångar på att männen har bättre psykiska förutsättningar som är mer 
                                                            
72 Hästen 1985:4, s. 3. 
73 André, U (1996) Flickor och fritid: en studie av ridsporten i Sverige: Uppsala Universitet s. 22-23 
74 Chodorow,  1988, s. 143ff 
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lämpade på tävlingsnivå? Jag kan inte hitta några forskningsbelägg som stödjer påståendet om 

att kvinnor inte är lika tävlingsinriktade som männen. Däremot ser jag i artiklar om kvinnors 

omtanke om den enskilda hästen, hur de står tillbaka om hästens dagsform sviktar. Pojkarna 

verkar däremot ta större chansningar med sin ridning och vågar mer. Mellan raderna kan man 

utläsa att deras motto snarare är ”att det får bära eller brista”.  

Hästen från 1985 är också rikt illustrerade, precis som många tidigare förlagor. Men även om 

tidskriften uttrycks i text, är bilder en viktig del av texten och förmågan att läsa bilder utgör 

också en del av texten. Bilderna är dock överrepresenterade av flickor och avsaknaden av 

pojkar och män kan kanske hänföras till att sporten saknar manliga ideal. Ett exempel på 

vilken betydelse bilder har, är att de fångar vår uppmärksamhet och ger en möjlighet att 

identifiera oss med själva med vad bilden porträtterar.  

Detta är intressant med tanke på att i Jones undersökning från 1983 Just crazy about horses: 

The fact behind the fiction förklarade pojkar att de blev retade för att de var intresserade av 

hästar och ridning eftersom ridsport betraktades som en femininsport.75 Enligt Nathalie 

Koivula undersökning finns det belägg för detta påstående eftersom ridsport både av kvinnor 

och män uppges vara en feminin sport.76 Det bekräftar också Hirdmans teori om att 

människors föreställningar och förväntningar på vad ”manligt” och ”kvinnligt” eller ”man” 

och ”kvinna” egentligen är och bör vara påverkar hur vi betraktar ridsporten.77 

Samtidigt beskrevs ridsporten i Hästen som en social sport som gav synbara positiva resultat 

ur samhällssynpunkt. Ridsporten framställdes som en social aktivitet som styrdes av 

samhörighet där människor fick kontakt med varandra via ett gemensamt intresse för hästar 

och ridning. Man talade då om ridsport som positiv för ungdomar, den skapar ansvarskänsla 

och är kamratskapande.  

Samtidigt var en av frågorna som diskuterades i tidningen, varför samma aktivitet fungerade 

så olika och fick så olika resultat i de olika ridskoleklasserna. I vissa klasser verkade ridning 

bli en snabb succé, i andra verkade nyhetens behag snabbt falna och somliga kom inte alls 

igång. Genom samtal med många elever och ridskolelärare kom man fram till att uthållighet 

                                                            
75 Jones, B. (1983) Philadelphia: University of Pennsylvania press s. 92f 
76 Koivula, Nathalie (1999). Gender in sport. s. 4f 
77 Hirdman 2004, s.115f 
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och en ständig dialog mellan ridskolelärare och elev var avgörande om det skulle lyckas eller 

inte. 

Trots den klart positiva betydelsen av vad aktivering i ridning och ridskolor kan innebära, får 

denna flicksport kämpa för sin ekonomiska överlevnad och männen lyser med sin frånvaro 

inom ridsporten som fritidsintresse.78 

Att ridning och umgänget med hästar ansågs föra med sig nyttiga och positiva resultat speglas 

även i tidskriften från 1995. Att umgås med hästar kräver och uppmuntrar ansvarstagade. 

Bakom detta ligger synen, att om ungdomarna lär sig ta ansvar för hästen och ridningen 

kommer den träningen att ge effekter, så att ungdomarna i vuxen ålder också tar ansvar för sitt 

liv och arbete.79 Synen på ridsport som positiv ur uppfostrande och utvecklande synpunkt 

framgår tydligt.  

Svenska Ridsportförbundet, som är en sammanslagning av fyra ridsportsorganisationer, där 

Ridfrämjandet ingår sedan 1993, har på senare år infört ett sk. grönt kort. Alla som tävlar på 

licensfria (lättare) tävlingar kan nå detta genom att genomgå en studiecirkel på ridskolan och 

ett obligatoriskt prov. Genom att ta det gröna kortet ska deltagaren lära sig vilka regler som 

gäller, som t.ex. hur man uppför sig och vilken klädsel som gäller. 

När man 1995 talade om ridsport framgår det att sporten huvudsakligen dominerades av 

flickor/kvinnor och att ridsport i huvudsak ansågs vara en kvinnlig fritidsaktivitet. I 

fritidsutredningens slutbetänkande Fritid i förändring SOU 1996:3 visade det sig att de 

offentliga resurserna inte fördelades för att skapa jämställdhet mellan män och kvinnors 

fritidsaktiviteter. Flickor och kvinnors fritidsaktiviteter fick stå tillbaka, då det mesta av det 

kommunala stödet gick till anläggningar där män dominerar. Trots att flera kommuner har 

byggt ridhus fanns flickors ridverksamhet i begränsad utsträckning i offentlig regi.  

Utredningen visade en tydlig snedfördelning av kommunala bidrag och medel till pojkars 

fördel. Utredningen visar att när kommunerna prioriterar flickverksamhet som t.ex. ridning 

bygger man ett ridhus, vilket i och för sig är bra, men i jämförelse med de senaste årens 

investeringar av de pojkdominerande och betydligt dyrare arenorna blir snedfördelningen 

tydlig.80 Rostgård ser i sin problematik utifrån det faktum att rid- och stallkulturen är en 

                                                            
78 Hästen 1985:9 s. 4f  
79 Hästen 1995:1 s. 20 och nr 4, s. 9. 
80 SOU 1996:3 Fritid i förändring. Om kön och fördelning av fritidsresurser. Stockholm 1996. 
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tjejkultur. Hon menar att det inte är förvånansvärt att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga med tanke på den rådande kulturella hierarkin i samhället.81 Samtidigt står där 

ingenting i Svenska ridsportförbundet om en eftersträvan att öka antalet manliga deltagare 

inom ridsporten. 

 

                                                            
81 Rostgård, 2002  s. 49 
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8.Ridsporten ur ett lokalt perspektiv 
Under denna rubrik har jag sammanställt de empiriska data som jag samlat in genom 

observationer och intervjuer på en ridskola. Denna del sammanfattar hur 

ridsportorganisationen har växt fram och utvecklats fram till idag och hur könsfördelningen 

har sett ut under årens lopp. Avsikten är inte att ge en detaljerad bild utan snarare se om där 

finns övergripande beröringspunkter med den nationella utvecklingen.  

 

8.1. Ridskolan 
Det är ridklubbarna som i egenskap av ekonomiska föreningar äger och driver ridskolorna. 

Landets ridskolor är inga affärsföretag i vanlig mening utan ideella föreningar med stöd från 

kommun eller stat. Idag finns det ca 700 ridskolor runt om i landet. Den första organiserade 

ridklubben, Stockholms Fältrittklubb, bildades år 1886. Allt eftersom tävlingarna blev mer 

organiserade och fler ridbanor byggdes krävdes det fler ridskolor, eftersom fler och fler ville 

börja rida.  

 

Att vara medlem i en ridklubb innebär dock inte automatiskt att man går på ridskola. 

Ridklubben bedriver ridskoleverksamhet för dem som önskar lära sig rida eller inte har 

tillgång till en egen häst. Därmed är inte medlemsantalet i ridklubben inte synonymt med 

antalet ridskoledeltagare. 

8.2. Ridklubben Styringe stall 
RKSS, Ridklubben Styringe Stall, som ligger strax utanför Halmstad bildades den 2 februari 

1975. I det välskrivna protokollet kan man utläsa att den första styrelsen bestod av Jan Lund 

ordförande, Stig Nilsson, Bodil Hammarström, Susanne Bergström samt Torbjörn Lund, en 

styrelse med en relativt jämnfördelning mellan könen. Flera av dessa hade ur intervjuver 

berättat att de grundlagt sitt ridintresse under barndomen eller under värnpliktstiden.82 Efter 

fastställande av dagordningen beslöts att årsavgiften för medlemsavgiften för juniorer skulle 

vara 25 kronor medan övriga medlemmar skulle betala 50 kronor.83 

 

                                                            
82 Intervjuver med Jan Lund, Stig Nilsson, Bodil Hammarström, Susanne Bergström samt Torbjörn Lund under 
2011 
83 Arkiv AIIa1 Ridklubben Styringe Stall första protokollbok  2/2 1975 
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Klubben hade varken egen lokal eller stall utan arrenderade en gård av familjen Dickson på 

Nannarp. För att gården skulle fungera som häststall behövdes den byggas om, men klubben 

saknade tillräckligt med pengar. Då beslutades det under ett styrelsemöte att varje medlem 

som hade möjlighet skulle låna Styringe 100 kronor. När klubben hade kommit på fötter 

ekonomiskt skulle man senare betala tillbaka ”hundralappen”.  

 

I de följande protokollen från första verksamhetsåret 1975 beskrivs det stora arbete som 

utfördes för att man så snart som möjligt skulle komma igång med ridverksamheten. Både 

män och kvinnor var engagerade.84 Årsredovisningen för 1975 visade att klubben hade 75 

medlemmar, där av 55 juniorer. Av dessa fanns det fem manliga namn på medlemslistorna. 

Två av dem fanns namngivna i grupplistor för nybörjargruppen och två män red bland 

seniorerna men däremellan var det tomt. 1975 hade klubben endast fyra medlemsägda hästar 

till sitt förfogande samt några inhyrda. Det bidrog också till att ridtillfällen för de utan häst var 

begränsade.85 

För att främja intresset i ordnades samma år i december en bussresa till ryttartävlingar i 

Halmstad som hade en etablerad klubb. RKSS fick därefter ett erbjudande från HFK, 

Halmstad Fältrittklubb att anslutas som sektion till HFK. Ridklubben Styringe Stall, RKSS 

medlemmar accepterade detta. Den formella anslutningen skedde den 20 mars 1976. HFK var 

en gammal ridklubb från 50-talet, som delade mark med militären och där många manliga 

militärer tränade sina hästar. Det gjorde att det samlade antalet män inom klubben blev 

betydligt högre än tidigare. Förutom att könskvoten jämnades ut fick Styringe ridklubb ett 

annat utgångsläge. Nu fick man tillgång till det kunnande och den erfarenhet som fanns i 

moderklubben samt även en hinderpark som man själva saknade i samma storleksordning.86 

Under 1976 började ridskoleverksamheten ta form. Det som gör det svårt att få någon 

uppfattning om medlemsantalet är att alla medlemmar i klubben inte var aktiva inom 

ridskolan. En man som var medlem i klubben kunde vara det i egenskap av förälder utan 

något intresse av att rida i vare sig klubben eller på ridskolan. Det i sig bidrog också till 

svårigheter om man skulle kunna utläsa något mönster i deltagarlistorna. 1976 fanns det tre 

                                                            
84 Ibid 
85 Årsberättelse 1975 Ridklubben Styringe Stall 
86 Arkiv A AIIa1:1 Ridklubben Styringe Stall Styrelseprotokoll 20/3 1976 
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män i olika åldrar som var med i ridskoleverksamheten. Den ena slutade dock efter en kort 

period och en av de resterande var registrerad även i egenskap av hästägare.87  

Ekonomiskt gav lektionsverksamheten 1976 drygt 11 000 kronor men samtidigt kostade 

hästarna 11 800 kronor. Med hjälp av pengar från stat och kommun samt eget arbete i form av 

lotterier, ridläger, midsommarfest mm blev årets vinst 6 000 kronor. Här visar de offentliga 

medlen ett intresse för att ridsporten skulle utvecklas vilket skulle kunna relateras till de 

offentliga utredningarna och de syften som de ville åstadkomma. 

Detta kan låta mycket, men det fanns många och stora hål att fylla. Under 1977 uppgick 

summan för reparationer och underhåll av fastigheten till 12 000 kronor. Det var man tvungna 

att åtgärda eftersom man fortfarande arrenderade byggnaderna och marken. Fodret till 

hästarna kostade 18 000 och inkomsten av ridverksamheten sjönk till 9 000 kronor. Det senare 

berodde bl.a. på att ”hästhostan” under hösten hade drabbat Halland, och därmed också 

Styringe, vilket bidrog till att delar av ridskoleverksamheten fick ligga nere.88 

Den 25 september 1978 arrangerade ungdomssektionen  i  Styringe sin första tävling för 

ponnyer som lockade ca 65 starter var av sex av deltagarna var killar. Ryttare kom från 

Falkenberg, Kvibille och Halmstad. Arrangemanget fick beröm av ryttare och gav styrelsen 

blodad tand. Detta var ett tillfälle att locka till sig åskådare och därmed potentiella 

medlemmar. Tävlingen arrangerades en söndag varje år fram till 1982, då inbjöd man även 

ridhästar och tog då lördagen till hjälp. I deltagarlista i de olika klasserna finns både flickor 

och pojkar representerade även om det är övervägande tjejer så är antalet pojkar betydligt fler 

än i ridskoleverksamheten, särskilt i hinderhoppning. Samtidigt är det fler pojkar totalt än 

flickor, eftersom det var fler flickor som valde att rida i klubben utan att tävla. 

Sammanfattningsvis valde fler pojkar att tävla än att deltaga i ridskoleverksamheten.89  

Följande år var intresset för hästar och ridsport större än någonsin Ponnyridningen som 

kraftigt ökade i RKSS under slutet av 70-talet bidrog till att man valde att bilda en 

ungdomssektion. Det var inte bara i klubben som antalet medlemmar ökade utan även inom 

ridskoleverksamheten. I stallet kunde många flickor tillbringa en massa timmar med att pyssla 
                                                            
87 Arkiv A AIIa1Ridklubben Styringe Stall Styrelseprotokoll 6/9 1976 
88 Arkiv AIIa2 Ridklubben Styringe Styrelseprotokoll 14/10 1977 
89 Arkiv FVIIId medlemssiffror Sammanställning av deltagarlistor 1978-1982 
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om hästarna och på ridskolan fanns en lång rad av skötare till varje häst. På så vis återspeglar 

detta tydligt de könskodade utryck som att flickor föredrar framför pojkar att sköta och pyssla 

om hästen, vilka flera av informanterna refererar till. Det fanns både en första skötare, en 

andra skötare och en tredje.  Att få bli första skötare var viktigt för många. Samtidigt var det 

också viktigt att få rida sin favorit häst. Man betalade varje gång i början av lektionen och 

senare för en månad i taget. Hästarna delades ut bland eleverna på ridskolan 30 min före 

ridlektionen. Det var alltid nervöst för många och den som var sist i kön fick räkna med att få 

den minst populära hästen. 
 

Under 80-talet kunde fler privathästar uppstallas och ge klubben nya framgångar såväl 

ekonomiskt som PR för ridsporten. Dessutom beslutade styrelsen att utöka ridundervisningen 

för de yngsta, följaktligen valde man därför att hyra in fler ponnies till många glädje. RSKKs 

utvecklingsmönster stämmer därmed överens med både de statliga utredningarna och vad som 

i Hästen framfördes som eftersträvansvärt för ridsportens utveckling, nämligen satsningen på 

ponnyridning och ridskolan som fritidsgård. 90 

 

Men trots bidrag från staten i form av LOK- stöd från Riksidrottsförbundet (24 kronor per 

träningstillfälle och 8 kronor för varje deltagare två gånger per år) och av kommunen i 

aktivitetsbidrag var utgifterna större än intäkterna från lektionsverksamheten. Samtidigt gick 

heller inte att höja avgifterna eftersom ridning var dyrt och intresset för ridning delades ofta 

av flera familjemedlemmar.91
 1984 fanns det 122 medlemmar i klubben där fördelningen var 

följande: 42 seniorer (7 män & 35 kvinnor) och 80 juniorer (8 pojkar och 72 flickor) och det 

stod ca 60 i kö till lektionerna.92 

 En reklamdrive som gjordes mot skolorna i närheten hade försäkrat klubben om att det fanns 

underlag för att fylla lektionerna flera gånger om. Men eftersom antalet lektioner begränsades 

av att klubben ”bara” hade tillgång till 10 hästar och ponnyer och ville hålla ner antalet 

lektioner för att det skulle bli attraktivt att stalla in sin häst som lektionshäst gällde hitta nya 

vägar för att få pengar till klubben. Även här fanns det manliga namn på hästägarna i 

verksamhetsberättelserna även om de var få. Utav de 4 männen hade 3 haft egen häst länge 

                                                            
90 Samtal med Jan Persson 11047 
91 Årsberättelser för Ridklubben Styring Stall 1980 - 1990 
92 Arkiv FVIIId medlemssiffror Sammanställning av deltagarlistor 1978-1982 
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och den 4:e red fortfarande på ridskolan. I klubben var pojkarna/männen fler, men många var 

där för att deras fruar/flickvänner/döttrar red. 

Trots den kärva ekonomin under åren dök det upp optimistiska förslag till styrelsen att 

klubben borde undersöka möjligheterna till att bygga ett ridhus. I december 1986 uppvaktades 

kommunen med en skriftlig begäran om ett anslag på 450 000 kronor till ett ridhus.93 HFK 

som länge hade haft ett eget ridhus visade hur fördelaktigt det var att kunna bedriva 

verksamhet oberoende av väder och vind.  

 

Utöver ridskolecheferna har det funnits ett stort antal anställda i klubben genom åren, med allt 

från heltidsanställning och timanställning till vikarier. Alla kan inte nämnas, men en 

förteckning över de heltidsanställda instruktörer som arbetat inom klubben visar att 90 

procent är kvinnor. 1987 ser fördelningen likt ut bland medlemmarna. Klubbens 

medlemsantal ökade till 153 stycken. Fördelningen var följande: 44 seniorer (9 män & 35 

kvinnor) och 109 juniorer (8 pojkar och 101 flickor) och det stod ca 60 i kö till lektionerna.94 

 

I Halmstad kommun har det funnits flera kombinationer av ägande och arrende. Vilken 

kombination som har valts i det enskilda fallet bestämdes bl.a. av klubbens ekonomi och 

kommunens ekonomi. Tendensen var likt i övriga Sverige. I de flesta fall hyrde ridklubbar 

ridanläggningen av kommunen och kunde sedan själv bedriva ridskola med egna hästar eller 

alternativt arrendera ut ridskoleverksamheten. I andra fall köpte ridklubbarna ridanläggningen 

från kommunen och tog över ägaransvaret helt.95 

 

Även om kommunen inte hade avslagit Styringe medlemmarnas begäran på ett bistånd till ett 

ridhus inleddes sommaren 1987 en stor renovering av stallet. Hela stallet ”blåstes ut” och 

förlängdes i två etapper. Ridskoleverksamheten hade gått med vinst ett par år och klubben 

finansierade på egen hand upprustningen. Men sommaren 1989 fick två närliggande 

ridklubbar och Styringe ridklubb besked om att kommunen gått med på att hjälpa till att 

finansiera byggnationen av ett ridhus vardera. Detta visar att kommunalt engagemang i 

                                                            
93 Ridklubben Styringe Stall Styrelseprotokoll 15/12 1986 
94 Arkiv AIIa2 Ridklubben Styringe Stall Styrelseprotokoll 14/10 1989 
95Halmstad kommun. Kommunala bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet i 
Halmstad. Halmstad: Tekniska kontoret. Tillgänglig på: Tekniska kontoret – Idrott och 
fritid, Halmstad kommun samtal med Nils Andersson 17/5 2011 
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fritidsaktiviteter, i form av olika satsningar, ekonomiska bidrag och lokaler, har spelat en 

avgörande roll för hästsportens utveckling till en folkrörelse. I verksamhetsberättelsen från 

1989 står det att redan på hösten samma år kunde lektionsverksamheten flytta in under tak.96  

Den 20 december invigdes ridhuset. Under 90-talet ökade antalet medlemmar och man kan 

säga att det var en fritidsgård för många ungdomar. Trots att det är en stor kostnad att ha häst 

återfinns hästägarna i klubben. Idag är Styringe en klubb med ca 200 medlemmar, 

ridskoleverksamhet och med en allt större tävlingsverksamhet. Det finns 64 inskriva på 

ridskolan och 4 av dessa är män.97 Bakåt i tiden har könsfördelningen varit ungefär i samma 

storleksordning, även om det totala antalet periodvis har varit färre. Ansvaret för skötseln i 

stallet har dock varit under manligt ansvar en längre period. 98 

                                                            
96 Verksamhetsberättelse Ridklubb Styringe Stall 1989 11/1 
97 Arkiv medlemssiffror FVIIId 
98 Intervju med Teresa Simonsson 110503 
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9.Sammanfattning  
Under denna rubrik redovisar jag resultatet av min studie och ger mina förslag på hur 

könsfördelningen inom ridsporten kan förändras och vilka framtida forskningar som kan 

bedrivas.  

Utgångspunkten för den här uppsatsen är att belysa problematiken kring varför män har 

lämnat ridsporten. Ridsporten har under större delen av 1900-talet utgjort en viktig del av det 

svenska samhället och aktiverat tusentals svenskar både som utövare och åskådare. När 

intresset för ridsport uppkom är dock omöjligt att säga, men ridsporten i Sverige har gamla 

anor. Redan 1886 byggdes det första offentliga ridhuset, men det som grundlade 

förutsättningarna för ridsportens expansion i Sverige var införandet och godkännandet av 

ridsporten som allmänt fritidsintresse. Sedan dess har antalet aktiva inom ridsporten stadigt 

ökat.  

 

Inledningsvis var ridsporten förbehållen män och betraktades som en manlig sport för att 

sedermera domineras av kvinnor och uppfattas som en flicksport. Sammanfattningsvis kan 

man därför säga att feminisering av en manlig sport ledde till att utrymme skapades för 

flickor. När koder bryts och nya använingsområden blir aktuella för ridsporten som 

föreningsverksamhet för allmänheten skapas förutsättningar för ny tänkande och nya ideér. 

Därför finns det anledning att försöka förstå vilka faktorer som gör att kvinnor och män 

börjar, fortsätter respektive slutar med ridsport under 1900-talet och framåt.  

De resultat som framkommer ur studien bekräftar att antalet män inom ridsporten minskar 

stegvis från 1945. Detta kan förklaras med olika tänkbara skäl. Ett tydligt samband till att den 

manliga dominansen försvinner inom ridsporten från 1945 är bortkopplingen och 

avhästningen från det militära. Detta mönster går att följa både i de statliga utredningarna och 

i genomgången av tidskriften Hästen. Historiskt hade militären varit hästburen länge och 

mycket av svensk avel gick till att täcka deras behov av lämpliga hästar. I slutet av 1945 blev 

dock det militära rytteriet mindre betydelsefullt och hästens militära betydelse minskade. 

Detta förde med sig att innehavandet av en dyrbar stridshäst inte var avgörande för 

kavallerierna.  
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Ett andra svar på frågan varför ridsporten överges är att en del pojkar helt enkelt ville pröva 

på något annat, och att detta handlande ligger inbyggt i dåtidens socialisationsprocesser när 

antalet idrotter ökade och utvecklades.  Det finns också anledning förmoda att den 

mekaniseringsprocess som tog fart med cykeln, bilen och andra motorfordon har betydelse för 

vad man som kille valde att syssla med på sin fritid. Eftersom ridning och hästsport inte 

längre var förknippat med varken jordbruket, skogsbruket eller militären blir ridsporten inte 

heller en viktig del av vardagen.   

 

I samband med att den tekniska utvecklingen ersatte hästen försvann också betydelsen av 

hästkunskap och ridning. Därför var det inte heller lika intressant att syssla med ridsport på 

fritiden som tidigare. Därmed skulle ridsporten kunna representera det förgångna, vilket kan 

vara en bakomliggande orsak till männens avstånd från ridsporten. Sammanfattningsvis kan 

man säga att ridsporten som varit manlig var det pga. att den var militärens och där fanns ju 

inte kvinnorna. Idag finns ju en och annan kvinna inom militären, även om man inte rider.  

Till detta konstaterande skall läggas att verksamhetens utformning också har betydelse för 

vilken sport man valde att stanna i respektive lämna. När statliga utredningar, SOU och 

artiklar i tidskriften Hästen uppmuntrade ungdomar till att rida för att man ansåg att sporten 

hade ett uppfostrings och motionsvärde som passade samhället, startade omkodningen av 

ridsporten. I en omfattande genomgång av problematiken konstaterade Susanna Hedenborg 

och Mats Greiff att hästen som ett prestigefyllt statusobjekt i samhället förändras efter andra 

världskriget då ridsporten blir en sport där flickor och kvinnor allt mer kom att delta.   

 

Hästen som statussymbol har delvis minskat i takt med att dess roll inom produktionen 

marginaliserats. Historiskt kommer dagens ridsport från jord- och skogsbruket samt från 

militären. Det är tre miljöer där den manliga normen dominerade. Genom att aktiviteterna 

försvann från manliga domäner mutade flickorna in området, några få av pojkarna kommer 

till stallet/ridhuset, övriga kanske de också få håller sig hemma med sitt ridintresse. Detta sker 

i samband med att ridskolorna etablerades och växte.  

 

Man kan konstatera att de olika faktorerna som har fört fram ridsporten har varit beroende av 

varandra, exempelvis hade det inte startats så många ridskolor om det inte hade funnits 

intresse och pengar, men att ridsporten och folkrörelsen hör så nära samman att en positiv och 
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negativ könsfördelning numera knappast kan isoleras till endera av faktorerna framgår 

tydligast i samband med militärens avhästning och införandet av påbud från SOU utredningar. 

För att hålla ridintresset och antalet aktiva uppe har SOU hela tiden infört en rad olika 

stöttningar från statlig sida.  

Utifrån detta resonemang kan man konstatera att även hästaveln har haft en avgörande 

betydelse för ridsportens utveckling. Ponnyn kan här framhållas då framavlandet av den 

möjliggjorde för de yngre att rida. Det bekräftar inte minst verksamhetsberättelserna från 

Styringe stall. Ett vidare resultat är att det idag finns ca 700 ridskolor spridda över i stort sett 

hela landet. Internationellt sett tillhör Sverige idag ett av världens unika länder där ridsporten 

är en folkrörelse.  

Samtidigt blev hästarnas och ridsportens sammankopplat med en positiv påverkan för flickors 

utveckling och socialisation. Resultatet av det blir att de mutar in ridskolan som sin medan 

pojkarna aldrig kliver in, utan väljer andra fritidsysselsättningar. Viktiga komponenter inom 

ridskolan var ansvar, kamratskap, och allmängiltig vilket var svåra att kombinera med den 

traditionella synen på ridsport som förbehållen män och militären. Stallarbetet som hade 

formats av historiska traditioner förändrades enligt Forsberg när feminiseringen av sporten 

gav utrymmet och chansen för flickor att vara starka och ha ledande positioner. Därmed 

bidrog feminiseringen också till att ifrågasätta den traditionella synen på flickor som svaga. 

Forsberg menar ju att flickorna kan identifiera sig som ledare, målinriktade och starka, men 

frågan är vad hon vill ha sagt med det. Jag tror hon ser ledarskap som manligt och att 

aktiviteterna i stallet bryter en gräns. Isärhållande behöver dock inte vara en avsiktlig 

handling, utan kan lika gärna vara det oavsiktliga resultatet av ett traditionellt sätt att se på 

kön. Hierarkin blir istället inom grupp flickor i stallet.  

 

Utvecklingen inom ridsporten visar därmed på hur stallmiljön erbjöd flickorna möjligheter 

som sträckte sig utanför det som betraktas som kvinnligt. Undersökningarna av de statliga 

utredningarna och Hästen visar att antalet flickor som red på sin fritid och som vistades i 

stallet ökade från 1940-talet och framåt. Ridsporten fick en slags fostrande roll för flickor. 

Hästflickorna tillbringade större delen av sin fritid i stallet, där de lärde sig att sköta om en 

annan varelse. Stallet hade fått en roll som fritidsgård och ridskolorna satsade starkt på 

ungdomsverksamhet och utbildning. Inom ramen för isärhållandet kunde flickorna vara starka 

eftersom där inte fanns någon konkurrens från pojkarna inom ridsporten. Synen på 
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auktoriteter mellan könen blir där med avgörande för hur normen mellan manligt och 

kvinnligt gestaltar sig. Eftersom pojkarnas närvaro ofta begränsar tjejernas rörelsefrihet blir 

resultatet ett annat eftersom pojkarna inom ridsporten är få. I Styringe ridklubb var majoriteten 

av medlemmarna kvinnor 1975 men trots att man genom lika aktiviteter försökte locka till sig 

fler pojkar förblev de få och isärhållandet bestod när männen inte ville vara delaktiga.             

Det resultat anser jag är tillförlitligt för min undersökning även om undersökningen inte går 

att generalisera, då ett stall inte kan motsvara alla stall som finns i Sverige. 

 

De killar som dock fanns kvar inom ridsporten går inte via ridskolan för att hålla på med 

ridsporten på sin fritid. Undersökningar om hur ungdomar ser på sina möjligheter och vilken 

vilja de har till ridning och inställningen till , visar att synen på ridsport i stort sett styrs av den 

bakgrund man har. De ungdomar som har föräldrar som är ridintresserade eller har tillgång till 

hästar är i mycket större utsträckning positiva till bilden av sig själva inom ridsporten. Det 

bekräftar den empiriska undersökningen av deltagandet på ridskolan under historiens lopp.  

 

Däremot är det tydligt att deras intresse mer är kopplat till tävlandet, vilket kan ses i de 

tävlingssammanhang där könsfördelningen är mer jämn, som t.ex. inom hoppsporten eller 

inom travsporten där det är betydligt fler killar än tjejer. Hedenborg och Grieff hävdar att för 

att få fler pojkar att hålla på med ridsport måste man få bort stämpeln ”flickidrott”. Annars 

finns det en risk att killarna blir mobbade eller retade för sitt fritidsintresse. Flickorna kan å 

andra sidan betraktas som svaga enligt Dahlerup om de inte visar framfötterna på 

tävlingsarenan där pojkarna i många sammanhang har visat sig starka. 

 

Viktigt att observera för min undersökning av ridsporten är också att hästböckerna följer 

utvecklingsmönstret inom ridsporten. Från början var hästböckerna skrivna för pojkar med 

pojkar som huvudpersoner, men så småningom om kom de att handla om flickor och skrivas 

för enbart flickor. Genomgången av tidskriften Hästen visar också att isärhållandet och 

hierarkin även återspeglas i hästböckerna. Sammanfattningsvis framställs flickor och pojkar 

utifrån vilket kön de tillhör och vilka egenskaper som hierarkin premierar.  

 

För att se till de normativa problemen kring införandet av jämlik ridsport ska kunna bli 

verklighet fullt ut, så måste värderingarna kring vad som anses vara isärhållande aktivt 



                                                              Elisabeth Hallén  
Historia C‐uppsats                                                                          20110524    
 

 
  51

motarbetas och till slut även ”krossas” och förlora sitt värde. Först när vi som civilisation, 

kultur och samhälle upphör att kategorisera varandra enligt färdiga mallar för 

normalitet/avvikande och istället börjar acceptera att könsrollernas olikheter inte nödvändigt 

vis utgör ett hot utan lika gärna kan vara en tillgång; Först då kan vi ens börja fundera på att 

kunna bygga en ridsport där fler pojkar och män kan delta på sina egna villkor. Ridsporten har 

inte blivit en överbrygga mellan män och kvinnor och pojkar och flickor trots att man tävlar 

på lika villkor. Istället har den manliga ridsporten grenats av till en folklig bredd som mutas in 

av flickorna.  

 

Intressant i denna undersökning av Varför männen lämnade ridsporten är hur feminiseringen 

gick till. Jag har inga entydiga svar utan detta är något för framtida forskning att ta fasta på. 

Däremot har jag tagit upp några av de delar som skapade utrymmet för omkodningen eller 

nykodningen av ridsporten. I uppsatsens resultat berörs SOUs handlande exklusivt istället för 

att knytas till samhällsutvecklingen i stort. Detta samband kan kanske ses som självklart, men 

så behöver det inte nödvändigtvis vara. Att flickorna gör inträde inom ridsporten är inte en 

raritet. Fler kvinnor fick möjlighet att utöva olika sporter på sin fritid, under andra halvan av 

1900-talet, vilket borde innebära ett tillbaka kliv inom någon av alla sporter utifrån ett manligt 

perspektiv. 

Inledningsvis påtalades bristen på forskning inom ridsporten och därför kan man naturligtvis 

peka på många områden inom ridsporten som är totalt outforskade idag. I nuläget pågår dock 

forskning om den sociala aspekten och i denna uppsats har framför allt genus fördelningen 

och den ekonomiska utvecklingen inom själva ridsporten lyfts fram men det finns naturligtvis 

många andra infallsvinklar som kan intas. Några exempel på detta är ridsportens betydelse för 

glesbygden, varför könsfördelningen inom travsporten och galoppsporten inte har utvecklats i 

samma mönster, ett internationellt perspektiv genom att jämföra ridskolans utveckling i andra 

länder. 
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