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Abstract 

Detta är en etnologisk uppsats som med utgångspunkt i Idrottsgalan och utdelningen av 

Jerringpriset 2012 till hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson, kommer analysera ridsportens plats i 

media och samhälle genom Bourdieus klass och kapitalbegrepp. Med hjälp av en etnografisk metod 

undersöks vilka föreställningar och uppfattningar som finns kring ridsporten och hur dessa tas 

uttryck i media. Fokus läggs på genusproblematiken kring ridsporten, medias roll i att en sport blir 

accepterad samt vad begreppen sport och idrott innebär. Genom detta undersöks bakgrunden till att 

det uppstod en stor debatt i media och på internet efter att Bengtsson vunnit Jerringpriset. 

 Resultatet är en bild av ridsporten som en sport i marginalen trots att den engagerar många. 

På grund av en historia som sysselsättning för militär och överklass riskerar ridsport att betraktas av 

utomstående som en uteslutande överklassport. Den innehåller även faktorer som gör den till en 

konfliktskapare, den är ingen en bollsport, inte friidrott, kampsport eller liknande. Den tycks 

befinna sig i ett gränsland och blir därför något som det uppstår konflikter kring. Hästen som 

medverkar i prestationen gör att den fysiska ansträngningen för ryttaren ifrågasätts. Ridsporten är 

dessutom en kvinnodominerad sport som därmed får en lägre status i sportens värld där manlighet 

är normen. En manlig ryttare möter samma motstånd eftersom han deltar i en kvinnlig sport och ges 

därför kvinnliga attribut. 
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1. Inledning 

 

Hösten 2011 låg jag på sjukhus med hjärnskakning efter att ha fallit av en häst. Jag hade dåligt 

minne och då och då kom det in en sjuksköterska och frågade om jag kunde komma ihåg honom 

eller henne från igår. Det gjorde jag oftast inte. När det återigen kom in en kvinna som frågade om 

jag kände igen henne trodde jag det var ett nytt test, men det var det inte, det var en bekant vars man 

jag köpt en häst av för några år sedan, hon jobbade på sjukhuset och hade hört att jag var där. När 

jag till slut var klar över vem det var jag pratade med frågade hon inte hur jag mådde med en gång, 

det första hon sa var ”Roffe vann igår, EM-guld!” 

 Det gjorde min dag, instängd på neurologen någonstans på sjukhuset i Lund. Ingen annan 

svensk har tidigare vunnit något stort internationellt mästerskap i hästhoppning. Ett EM-guld är 

mycket stort i en sport där de allra bästa nationerna är europeiska. Dessutom tävlar Rolf-Göran 

Bengtsson för samma klubb som jag: Flyinge Ryttarförening, trots att han nu bor i Tyskland. Han 

kommer från en gård utanför Flyinge, har ridit runt i samma ridhus som jag och nu var han en av de 

absolut bästa i världen. Han är en otroligt skicklig ryttare som lyckas göra häst efter häst till vinnare, 

med många fler framgångar under året än bara EM-guldet. Han var en stor inspiration för mig som 

låg där med hjärnskakning efter att min bråkiga häst slängt av mig, han har också kämpat, länge. 

När det en tid efter var dags för Idrottsgalan och omröstningen för Jerringpriset satt jag och 

hoppades på vinst efter att faktiskt själv ha ringt ett par gånger och röstat. För mig var han värd alla 

Jerringpris i världen och känslan när han vann var obeskrivlig. Jag kunde just då inte tänka mig 

någon vara värd priset lika mycket. 

 Jag är övertygad om att det finns fler än jag som har en liknande relation till en idrott och en 

idrottsman eller kvinna som jag hade då. Kanske är det någon från ridsporten, kanske från någon 

annan sport. Säkert var det någon som satt och hoppades på samma sätt att längdskidåkaren Markus 

Hellner skulle få priset efter sin otroliga spurt i sista backen mot norska Petter Northug. Sport är 

viktigt för människor och det väcker känslor. När någon lyckas med det omöjliga ger det hopp åt 

dem som fortfarande kämpar. 

 

1.1. Utgångspunkter och problemfält 

Sport som vi är vana vid idag har en lång historia som går ända tillbaka till de första Olympiska 

spelen i antika Grekland, men främst från lekar som utvecklades till sporter under 1800-talet. Idag 

handlar den moderna idrotten om att ställa en rad mänskliga egenskaper på prov, såsom styrka, 

övervinnande av den egna tröttheten, timing, koordination, snabbhet och spelsinne (Nilsson 

2000:10f). Det ligger många värderingar, fördomar och inlärda tolkningar i orden sport och idrott. 
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Vi har sedan vi var små fått lära oss att utföra diverse olika sporter i skolan och på fritiden, men vad 

räknas egentligen som sport och hur reagerar människor när deras bild av vad sport är ifrågasätts 

eller ställs på ända? 

 År 2012 fick alltså ryttaren Rolf-Göran Bengtsson Jerringpriset för sina resultat i 

hästhoppning med bland annat ett EM-guld året innan. Tiden efter Idrottsgalan pågick en stor debatt 

i media om huruvida det var rätt att priset gick till Bengtsson. Att inte alla tycker lika när priset 

skulle delas ut var såklart ingen överraskning, men den här gången blev det en större debatt än 

många hade anat med ett antal upprörda känslor. Anledningen var att flera utanför ridsporten inte 

kände till Rolf-Göran Bengtsson, men också det faktum att många inte ansåg att ridning borde 

räknas som en sport. Orsaken bakom denna debatt, hur media framställer olika sporter och vilka 

föreställningar om ridsporten som kom till uttryck i debatten, är det jag vill undersöka. Jag är främst 

intresserad av hur ridsporten framställs i det massmediala fältet i förhållande till andra sporter men 

också av vad som får utrymme i sportens massmediala värld. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar om vad som är sport samt vilka 

föreställningar som finns kring ridsporten. Detta har jag gjort genom att ta utgångspunkt i den 

diskussion om ridsport som uppstod i samband med utdelningen av Jerringpriset 2012. Denna 

diskussion ska jag undersöka i tidningsartiklar skrivna av journalister och kommentarer skrivna av 

läsande allmänhet. 

 Kan min analys av ridsport i media och debatten kring vad som ska räknas som sport hjälpa 

mig att förstå medias och samhällets relation till ridsport? Avsikten med att följa sportsidorna, 

kommentarsfälten och analysera dess innehåll samt intervjua journalister är att skapa en bild av vad 

som har status i sportvärlden och vad som publiceras. Genom att studera artiklar, hur de berättas, 

språk och innehåll hoppas jag också kunna se vad det är som väljs bort eller nedvärderas. Skrivs det 

om män och kvinnor på olika sätt, om mansdominerade eller kvinnodominerade sporter på olika sätt? 

Min hypotes är att media spelar en stor roll i konstruktionen av sportvärlden genom hur man 

publicerar och skriver om sport. Historia och hur olika föreställningar har skapats är också en viktig 

del, men att ta reda på vilka skillnader det finns i hur det skrivs om olika sporter, hur 

olika ”stjärnor”, män och kvinnor framställs samt i vilka sammanhang olika artiklar och 

kommentarer skrivs är viktigt att analysera för att få svar på mina frågeställningar. 

 De frågor jag främst vill få svar på handlar om varför Jerringpriset 2012 ledde till en så stor 

debatt. Hade det med ridsportens status i sportvärlden att göra? Kan det betraktas som en sport? Vad 

räknas till begreppen sport och idrott? Varför väckte just ridsporten så starka känslor? 
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 Dessa första frågor leder också till ytterligare frågor om vilka värderingar, fördomar och 

uppfattningar om sport som finns i samhället idag och vad som ligger bakom dessa. Är ridsporten 

en ”tjejsport”? Har en kvinnodominerad sport lägre status i media och i samhället? Vilka faktorer 

finns det som påverkar vad det skrivs om i media och hur? Samt slutligen, vilken status har ridsport 

i media och hur tar det sig uttryck? 

 

1.3. Teoretiska utgångspunkter 

Det jag vill förstå genom att ta utgångspunkt i Jerringpriset 2012 är alltså uppfattningar och 

föreställningar om ridsport i Sverige och varför och på vilket sätt vissa sporter värderas högre än 

andra. De teoretiska hjälpmedel jag kommer använda mig av för att uppnå detta är Pierre Bourdieus 

klass- och kapitalteorier, samt Beverly Skeggs utveckling av dessa där hon även lägger på ett 

genusperspektiv på klassteorin, eller snarare poängterar hur viktigt det är att inte glömma 

klassbegreppet i genusteoretiska undersökningar. 

 Kapitalbegreppet används alltså av Skeggs (2000) men kommer från sociologen Pierre 

Bourdieu som pekar på hur olika sorters kapital samspelar med klassbegreppet. Bourdieu talar om 

ekonomiskt, kulturellt, vetenskapligt, socialt och framförallt symboliskt kapital, vilket något blir när 

det erkänts ”värde” (Broady 1998). Bourdieu (1992) beskriver också idrottskonsumtion och vad det 

är som gör att människor får ”smak” för en viss sport samt vad det är som gör att något ingår i det 

kapital som anses rätt. Jag har valt att betrakta de sporter som får störst utrymme i media som 

sporterna med högst värde. 

Jag tror att man först måste undersöka under vilka sociala och historiska villkor 

den ’moderna idrotten’ är möjlig. Detta är ett socialt fenomen som vi alltför lätt accepterar 

såsom självklart. Man måste med andra ord undersöka de sociala villkor som möjliggjort 

konstitueringen av det system av institutioner och aktörer som direkt eller indirekt är knutna 

till existensen av idrottsutövning och idrottskonsumtion (Bourdieu 1992:194). 

 

Bourdieu menar att i systemet som finns runt idrotten ingår även sportjournalisterna och att de på så 

sätt är en förutsättning för att sport som vi känner till det idag, ska kunna fungera. Han menar att 

hela ”sportindustrin”, men även forskarna och historikerna som vill förstå grunden till systemet, 

ingår i detta fält (Bourdieu 1992:193). Med ett fält menas ett område i samhället där människor och 

institutioner i samhället strider om något som är gemensamt för dem (Broady 1998:3). I sportens 

fält ingår sporter, journalister, institutioner och industrin kring sporten (Bourdieu 1992:194) Detta 

fält med dess aktörer är undersökningsobjektet i min uppsats. Jag vill veta var i detta fält ridsporten 

befinner sig och varför, vad det är som påverkar dess plats i detta fältet, vilken roll media spelar i 

detta och var konflikterna ligger angående ridsporten. Begreppet fält innefattar även att det finns en 

specifik doxa i fältet som innebär det ”alla vet utan att det behöver sägas”, accepterade ideal och 



 7 

sunt förnuft. Detta kan skilja sig mellan olika fält, men i det specifika fältet är detta handlingar och 

tankar som tas för givet (Giulianotti 2005:157).   

 Sociologen Beverley Skeggs (2000) använder Pierre Bourdieus teorier om klass och kapital 

när hon diskuterar genus och klass bland arbetande kvinnor i England. Hon menar att det idag talas 

för lite om klass i genusvetenskapen och inom feminism trots att det fortfarande finns stora 

klasskillnader i samhället. En av motsättningarna till ridsporten ligger just i dess historia som en 

sport för överklassen och militären och det ses fortfarande av vissa som en överklassport för rika. 

Men klassklyftan finns också på ett mer genusinriktat plan där ridsporten som tjejsport har ett 

mindre värde. Jag ämnar därför använda just Bourdieus och Skeggs kapitalteorier för att undersöka 

huruvida ridsporten väcker debatt på grund av klasskillnader mellan olika sporter. Speciellt 

intressant för mig är att se om ett kapital inom sport skulle kunna vara manlighet och om 

kvinnodominerade sporter skulle få mindre utrymme på grund av det. Kan olika sporter och dess 

utövare besitta olika mycket kapital och kan detta på något sätt skapa motsättningar eller fördomar 

mellan dessa? Ett av Skeggs andra viktiga begrepp är respektabilitet och hon menar att det är ett av 

de viktigaste inslagen i klassbegreppet. Respektabilitet kan sägas vara det riktmärke människor 

undermedvetet eller medvetet strävar mot för att vara respektabel och för att passa in i en klass. Till 

respektabiliteten kan skrivas hur man klär sig, hur man är samt hur man umgås, det vill säga vilka 

kapital man har (Skeggs 2000:11ff). Min undersökning går till viss del ut på att hitta vad som gör en 

sport eller en idrottare respektabel. Med det menar jag, att en sport som är respektabel är en som får 

utrymme på sportsidorna samt har en utövare som skulle kunna belönas med Jerringpriset utan 

några större negativa reaktioner. Genom att en sport syns mycket i media skapas en acceptans för 

sporten då den får en plats och blir igenkänd, den blir en del av normen för hur sport ska vara. 

  

1.4. Metod 

För att få svar på mina frågor har jag använt mig av kvalitativa etnografiska metoder där jag med 

hjälp av intervjuer och så kallad netnografi tar reda på hur ridsport beskrivs och debatteras i 

massmedia idag. Netnografi har jag använt mig av genom att läsa artiklar i nättidningar, läsa 

kommentarsfälten som finns till vissa av dem, samt bloggar och forum inom mitt ämne. Netnografi 

är ett ord sammanslaget av orden internet och etnografi, det vill säga att göra etnografi på internet 

och ett sätt att analysera online communities såsom bloggar, sociala medier, forum och 

kommentarsfält. Netnografin använder sig av samma metoder som etnografin med observationer för 

att studera kulturer och fenomen som är manifesta på internet. Precis som i etnografin kan forskaren 

även här vara deltagande eller observerande, deltagande genom att delta i konversationer som finns 

på forum och i kommentarsfält. Deltagande kan dock påverka resultatet och materialet då 
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konversationerna kan bli styrda av forskarens frågor eller medverkan (Belz/Baumbach 2010:305). 

Då jag vill undersöka de åsikter och föreställningar som redan finns har jag varit endast 

observerande när jag har samlat mitt material. Genom att själv skriva kommentarer med frågor som 

leder in till en vidare diskussion hade jag eventuellt kunnat få fram ännu mer material, men jag 

ansåg inte att detta var rätt väg att gå då det skulle ha kunnat leda användarna till att skriva 

påståenden de inte annars skulle gjort. Därmed skulle inte min forskning spegla det som redan finns. 

 Som komplement till netnografin har jag gjort intervjuer med sportjournalister i syfte att få 

en inblick i hur de förhåller sig till sporter de skriver om. Intervjuerna har också givit en inblick i 

hur det rent praktiskt fungerar när man jobbar som journalist och hur man väljer ut vad som ska få 

plats i den slutliga tidningen. 

 Jag kommer att analysera medier på liknande sätt som etnologen Malin Ideland har gjort i 

Dagens Gennyheter (2002) där hon analyserar hur journalister talar om genteknik, vad det finns för 

föreställningar, ordval, hur man presenterar olika företeelser samt hur medierna påverkar samhällets 

föreställningar om ämnet (Ideland 2002:21). Hon menar att man bör betrakta alla idéer, berättelser 

och handlingar som produkter av sitt sammanhang. I hennes studie används ett, ”konstruktivistiskt 

angreppssätt till att lyfta fram de meningsbyggande praktiker och den kontext som omgett 

tidningsartikeln, tv- eller radioprogrammet” (Ideland 2002:24). Det material jag använder mig av är 

också konstruerat av kommentatorernas egna uppfattningar om vad som är sport. De bygger på de 

föreställningar som finns i samhället. Likaså skrivs artiklar utifrån tidningens eller journalistens 

föreställningar kring sport. Jag kommer alltså att se vilka föreställningar kring sport som ligger 

bakom de kommentarer som finns om ridsporten. 

 Etnologen Mia-Marie Hammarlin (2008:86ff) skriver också om hur massmedia påverkar och 

vävs in i våra liv men att dess inflytande över människor alltid står i relation till hur enskilda 

individer väljer att hantera dessa media. Liksom Ideland menar hon att de berättelser som är media, 

tidningsartiklar, radioprogram etc. är en konstruktion av den verklighet de produceras i, de är en 

produkt av samhället, dess olika värderingar och föreställningar. 

 Hammarlin skriver om utbrända människor och diskuterar hur det påverkar deras liv att bli 

publicerade i media där de får berätta om sina upplevelser. Att bli publicerad gör att man syns, men 

det visar också på en annan sida, att det alltid finns de som inte är publicerade och som inte syns, 

te.x. har invandrarkvinnor en mycket liten plats media enligt Hammarlin. På liknande sätt är det 

inom sportjournalistiken: det finns ett visst antal sportsidor att fylla i en dagstidning. Ju fler som 

handlar om t.ex. herrfotboll, desto färre kommer att ge utrymme till andra sporter. Vad är det som 

bestämmer vad som ska publiceras och inte, samt hur viktig är en publikation för en sport? 

1.5. Material, källvärdering 
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Undersökningens material kommer alltså från intervjuer, bloggar, dagstidningar och kvällstidningar, 

både i pappersform och i nätversion samt de ibland tillhörande kommentarsfälten i nätversionerna.  

När det gäller tidningar har jag begränsat mig till och fördjupat mig i Aftonbladet, Expressen, 

Skånska Dagbladet, Sydsvenskan samt Tidningen Ridsport. Jag har valt både kvällstidningar och 

dagstidningar då det är viss skillnad i både innehåll och hur man skriver. Kvällstidningarna säljer 

lösnummer och dagstidningarna har prenumeranter som sina största konsumenter. De dagstidningar 

jag har valt fokuserar också på att täcka de sporter som finns i omkretsen i detta fallet Skåne, även 

om de är små, medan kvällstidningarna skriver mest om de största sporterna (Intervju 2 och 3). 

Tidningen Ridsport är en facktidning och störst inom svensk ridsport. Den ingår i undersökningen 

eftersom den har följt Jerringprisdebatten noga samt visar andra åsikter som skiljer sig från de 

övriga tidningarna. 

 Netnografin ger mig ett stort material i form av åsikter och kommentarer kring Jerringpriset 

men när det gäller social medier, bloggar och forum är det viktigt att tänka på att man inte får 

helhetsbilden av en människas åsikter på samma sätt som man kan få vid ett möte. Jag har inte 

tillgång till informanternas bakgrund eller orsak till att de tycker eller skriver som de gör. Jag har 

bara kommentarerna att gå efter och de fungerar därför endast som lösa åsikter utan en tydlig 

individ bakom. Belz och Baumbach (2010:306) skriver att: 

Netnography researchers must be aware that they only analyse the content of a community’s 

communicative acts rather than the complete set of observed acts of consumers in real life. 

This is the main difference from classic ethnography. In general, the conclusions of 

netnographic research should reflect the limitations of the online medium and the technique. 

 

Trots detta är kommentarerna fortfarande mycket användbara i min undersökning. Jag hade inte 

kunnat få den sammanhängande bilden av artikel-kommentar och de känslor som väckts direkt efter 

att människor har läst en viss text på samma sätt genom endast etnografin. Mycket utspelar sig på 

internet idag och människor skriver trots allt mycket om vad man känner och tänker där. Detta är 

också en studie i hur fenomen framställs i media vilket gör netnografin lämplig, inte minst eftersom 

en stor del av media finns på internet. 

 Jag har under mitt fältarbete även gjort tre intervjuer med journalister, med Kim Lundin från 

Tidningen Ridsport (intervju 1), Anders Engman sportjournalist inom hästsport på Sydsvenskan 

(intervju 2) samt Lars (Walle) Holmgren sportjournalist Helsingborgs Dagblad (intervju 3). De har 

alla lång erfarenhet inom sitt yrke. Mitt syfte med dessa intervjuer är som sagt tidigare framförallt 

att få en lite djupare bild över hur innehållet i en tidning kommer till, hur stort fokus som ligger på 

mångfalden i innehållet, samt hur man som journalist arbetar med och tänker kring en artikel och 

det ämne man skriver om. Jag har dock också frågat kring ämnet Jerringpriset och ridsport, samt 
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bett om insatta åsikter om debatten som ett komplement till det andra materialet. 

   

1.6. Etik och subjektivitet 

Min avsikt är inte att genom denna uppsats skriva ett debattinlägg från ridsportens sida. Samtidigt 

skulle det vara omöjligt för mig att helt bortse från mina förkunskaper och egna intresse för sporten. 

Jag kommer därför istället försöka att använda mig av mitt intresse och att jag kan ämnet. Att ha 

förkunskaper i ämnet, men framförallt ett starkt intresse för ridning och hästar samt en klar åsikt om 

vad jag som privatperson tycker om ridsporten, skulle kunna göra det svårt för mig som forskare att 

vara objektiv. Men som etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren skriver så kan man genom 

teoretiska begrepp, annorlunda infallsvinklar och okonventionella frågor se det välbekanta med nya 

ögon (Ehn/Löfgren 2001:145). Ridsporten är välbekant för mig, men genom att använda teoretiska 

begrepp och att analysera hur sport framställs i media kan jag få en ny infallsvinkel och även nya 

frågor att ställa till det material jag har skapat och samlat in. Jag vill också hävda fördelen av att 

vara intresserad av ridsport då jag inte behöver sätta mig in i ämnet på samma sätt som någon utan 

förkunskap måste. Jag har därför kunnat göra lite mer djupgående intervjuer med mina informanter 

då jag redan har de grundläggande kunskaperna. 

  Ett etiskt problem med internetkommentarer kan vara att det är svårt att veta vad personen 

bakom kommentaren har för tankar och mening med sitt skrivande. Skriver man tex. för att man 

verkligen har en stark åsikt eller endast för att provocera? Det är ett sätt för mig att se vad 

människor tycker om ämnet jag har valt att undersöka och vilka åsikter och argument det finns, men 

som sagt så är det inte säkert att särskilt mycket tanke ligger bakom ett inlägg på en debattsida mer 

än en önskan till provokation. Exempel på vad jag tolkar som ren provokation kan vara 

kommentarer som ”Hästar är bögiga, Nuff said!” (Aftonbladet, kommentar till Lundgren 20120118). 

Är det då rätt av mig att använda detta eller svar på detta som ett exempel på en av de ståndpunkter 

eller åsikter som finns inom ämnet? Det gäller att jag som forskare kan välja ut vad som är relevant 

i diskussionerna och vad som inte är det. Frågan är också om stämningen och kommentarerna hade 

blivit lika hätska utan den typen av provokation? Det finns även många starka åsikter och 

kommentarer som är på gränsen till att vara personangrepp i debatten. 

 I kommentarsfälten i Aftonbladet måste man skriva under med sitt hela namn och då länkas 

man också vidare till den personens Facebook. Man är i och med godkännandet av att för- och 

efternamn publiceras medveten om att det blir publikt när man kommenterar där, men från det till 

att kommentaren analyseras och sätts in i ett annat sammanhang är det viss skillnad. Hyltén-

Cavallius skriver i Etnologiskt Fältarbete (2011) om etik på internet att bara för att en sida eller 

kommentar på internet är fri att använda enligt lagen, betyder det inte att det är etiskt rätt att göra 
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det utan att tänka igenom konsekvenserna. Likaså, bara för att en blogg eller en sida är 

offentliggjord betyder det inte att den är offentlig. (Hyltén-Cavallius 2011:228) Jag har inte skrivit 

ut några namn i min text nedan utan endast refererat till aktuell artikel och sida. Men en noggrann 

läsare kan lätt hitta de aktuella citaten med hjälp av referenserna. Jag har i detta fall trots allt valt att 

ha kvar citaten då de fyller en stor funktion i min text och skapar en förståelse för läsaren jag inte 

kan vara utan. Jag har till slut ändå gått efter personernas godkännande för publikation på internet 

när dessa skrev sina kommentarer. Samma sak gäller problemet med att de som kommenterar inte 

vet att deras kommentar kan komma att användas i ett annat sammanhang. Jag har strävat i 

uppsatsen att vara objektiv i analysen och det i kombination med att jag inte har med några namn 

gör att jag ändå har gjort övervägningen att ha med citat från kommentarsfälten. 

  Mina informanter som jag har intervjuat är i min uppsats presenterade med namn. Detta då 

de har gett sitt godkännande till det, samt då de menade att de inte har sagt något de inte kan stå för. 

Det finns inte heller speciellt många sportjournalister i Skåne med fokus på ridsport, vilket två av 

mina informanter har. Därför skulle det ändå kunna vara ganska enkelt att ta reda på vilken person 

det handlar om trots fingerat namn eller anonymitet. Jag fick också kommentaren från en av 

informanterna att då han ständigt intervjuar människor som lägger sin tillit till journalisten skulle 

det vara fel om inte han kunde göra samma sak i en omvänd situation. Jag har även som Oskar 

Pripp skriver i Reflektion och etik varit noga med att berätta precis vad det är jag kommer att 

använda materialet till och inte förskönat mitt arbete eller sättet informanten kommer framställas på 

för att lockas till att ställa upp. De har varit fullständigt medvetna om förutsättningarna och tagit 

ställning till anonymitet efter det (Pripp 2011:81). 

 

1.7. Tidigare forskning 

Det finns inte speciellt mycket forskning gjord inom precis mitt ämne och helt klart finns 

fortfarande en kunskapslucka att fylla när det gäller just ridsportens status i samhälle och media. Jag 

kommer här att presentera tidigare forskning gjort inom mina ämnen, ridsport, sport och media. Jag 

har inte för avseende att behandla all relevant forskning. Jag ska ge några exempel som jag har haft 

nytta av i mitt arbete och som främst är gjord av etnologer. 

 Ridning och ridsport och framförallt hästkulturen och hästtjejer behandlas i antologin Över 

alla hinder – en civilationshistoria (2000) av Anne Hedén, Moa Matthis och Ulrika Milles. De 

beskriver sina egna erfarenheter av stallmiljö, hästar och ridning samt om det identitetsskapande 

som sker i stallet och den speciella mentalitet som finns där gamla militära traditioner möter dagens 

ungdomar. De behandlar också ridsportens och hästtjejers status ur ett feministiskt perspektiv. Det 

finns en del forskning av liknande slag kring stallet och kulturen som skapas kring hästarna och 
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framförallt de flickor som befinner sig på ridskolor och i stall. Beteendevetaren Lena Forsberg har 

också gjort en studie om flickor i stallet, nämligen Att utveckla handlingskraft – om flickors 

identitetsskapande processer i stallet (2007). Studien har haft som avsikt att studera vad 

meningsskapande praktik i stallmiljön betyder för dem och på vilket sätt de påverkas av miljön. 

Särskild tonvikt har lagts på hur genus konstrueras genom aktivitet och handlingar samt vilka 

diskurser som får sitt uttryck genom språk, regler och symboler (Forsberg 2007). Just nu pågår 

också forskning kring ridsportens historia ur ett genusperspektiv. Susanna Hedenborg, professor i 

idrottsvetenskap, har av Ridsportförbundet fått i uppdrag att undersöka bland annat skiftet i 

ridsporten från militär och manlig sport till att bli en ”tjejsport” (Ridsportförbundet 2012). 

 Etnologer som har skrivit om hur media påverkar de fält och fenomen som är föremål för 

rapportering är tidigare nämnda Malin Ideland Dagens Gennyheter (2002) och Mia-Marie 

Hammarlin Att leva som utbränd (2008). De diskuterar hur medverkan i media kan påverka 

människor och deras syn på sig själva samt hur man kan influera de uppfattningar som ses som 

vedertaget i samhället genom hur man skriver om det i media. 

 Sociologen Jesper Andreasson har skrivit avhandlingen Idrottens Kön (2006) där han genom 

fotbollen studerar lagidrott samt hur kropp, kön och sexualitet konstrueras i lagsammanhang och 

idrott. I sin avhandling Vägen till vinnarcirkeln (2006) undersöker etnologen Sara Berglund 

travsporten och människorna kring sporten och spelet. Andra etnologer som har undersökt kulturella 

aspekter på sport är Mats Hellspong som bland annat skrivit en avhandling om boxningssporten i 

Sverige (Hellspong 1982) och Jesper Fundberg som med avhandlingen Kom igen, gubbar! om 

pojkfotboll och maskuliniteter (2003) behandlar sport och genus. 

 Sociologen Robert Giulianottis Sport: a critical sociology (2005) samt sportvetarna Lucie 

Schoch och Fabien Ohls artikel Women Sports Journalists in Switzerland: Between Assignment and 

Negotiation of Roles (2011) har även de varit viktiga i mitt arbete med uppsatsen. 

 

1.8. Disposition 

Jag kommer nedan att redogöra för hur debatten efter Jerringpriset 2012 såg ut. Därefter kommer 

jag presentera och analysera de olika teman som framkommit ur materialet. Detta sker under tre 

underrubriker: Begreppen sport och idrott, vad är sport? Sport och genus. Samt medias påverkan. 

Jag visar här hur de föreställningar som fanns i debatten kommit till uttryck och vilka diskussioner 

som förts samt kopplar detta till ett historiskt perspektiv för att även få en bakgrund. Slutligen 

kommer kapitel tre med en avslutande sammanfattande analys av det som undersökts i kapitel två 

och efter det en avslutning. 

2. Föreställningar om ridsport 
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I detta kapitel kommer jag att ta upp och analysera de ämnen som funnits i debatten kring ridsporten. 

Hur olika föreställningar tagit sig uttryck och vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till 

dessa föreställningar. 

 

2.1. Jerringpriset 2012 i media 

När jag satte på TV:n ikväll var det inte med några förhoppningar utöver det vanliga. (…) 

Men så möts jag av idrottsgalan. Här sitter jag nu med en känslostorm i magen. Ögonlocken 

är svullna av gråt och jag har fortfarande kvar smaken av salt bakom mina läppar. Visst blev 

det väll en kväll utöver förväntan? Jag gnuggar mig i ögonen, är det sant? Vann vi 

Jerringpriset? Gjorde vi verkligen det? Ja visstfan gjorde vi det! (Amalia B.M, 20120117) 

 

På idrottsgalan som sedan 2000 äger rum i januari varje år delas priser ut till de svenska idrottare 

som enligt juryn har gjort de bästa presentationerna under året. Priset som anses ha högst status att 

få är dock Jerringpriset där svenska folket röstar på den person man anser ha gjort en speciellt bra 

prestation under året. På år 2011 års Idrottsgala var alltså det hoppryttaren och EM-guldmedaljören 

Rolf-Göran Bengtsson som fick priset. Han fick det med rekordhöga 44 procent av rösterna. Tvåa 

var längdskidåkaren Marcus Hellner. Reaktionerna dagen efter ett ”folkets pris” är ofta starka. 

Alltid tycker någon att det var fel idrottare som vann. Men den här gången blev debatten större än 

tidigare. Från ridsportens håll var man överlycklig att sporten och Rolf-Göran Bengtsson som länge 

legat i världstoppen, äntligen fått uppmärksamhet utanför den egna kretsen. Det kom dock kraftiga 

motreaktioner, en av de mest uppmärksammade artiklarna var journalisten Lasse Anrells på 

Aftonbladet med rubriken Hästen borde fått priset (Anrell, 20120117, Aftonbladet). Han uttryckte 

där många av de nedsättande åsikter som länge hade yttrats mot ridsporten, att den inte kunde 

räknas som en sport då ryttaren inte gör jobbet utan hästen, att ridsporten är till för en rik överklass 

samt att endast småtjejer röstar då ridsporten är en ”tjejsport”. Fler kritiska kommentarer menade 

dessutom att det handlade om en röstkupp där ridsportförbundet skulle ha uppmanat sina 

medlemmar att rösta på Rolf-Göran Bengtsson.   

 Svar på detta kom snabbt från ridsportens håll som menade att det främst handlade om 

okunnighet. Chefredaktören i tidningen Hästmagasinet säger i en intervju” I grund och botten 

handlar det om okunnighet. Hästsport är komplicerat, det kräver inte samma intellektuella 

anspänning att förstå sig på ett 1-0-resultat i fotboll eller ishockey.” (Lundgren 20120118, 

Aftonbladet). Men även andra journalister svarade på Anrells artikel, Anja Gatu skrev i sin krönika 

Världens bästa kupp (Gatu, 20120112, Sydsvenskan): 

(…) Snart skulle Rolf-Göran Bengtsson vara med i ”P1 Morgon”: ”Bengtsson som ägnar sig 

åt sporten som ofta anklagas för att bara vara en tjejsport”. Redan där, redan då, anade jag 
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vilken sorts vecka det här skulle bli. Låt oss klarlägga en sak först: att vara en ”tjejsport” är 

möjligtvis en anklagelse i vissa personers ögon. Själv känner jag bara: Och? Om det nu är 

en ”tjejsport”, vad är det för fel med det? Är det dåligt att tjejer idrottar? Eller vad menas 

med att det är en anklagelse att en sport är en tjejsport? (…) Manliga sportjournalister 

raljerar över att det egentligen är hästen som gör jobbet och som borde ha stått på scen. Att 

det som sportjournalist går att skylta med sin okunskap utan att skämmas – snarare skryta 

om – är häpnadsväckande. 

 

Det pratades alltså om att Ridsportförbundet hade gjort en kupp för att samla röster via sociala 

medier. Men också om att Rolf-Göran Bengtsson som person inte var speciellt medial, som var 

försedd med bra hästar från sin rika sponsor och som en man som höll på med en tjejsport. 

Föreställningen om att det är hästen som gör jobbet låg också kvar hos många och i 

kommentarsfälten till artiklarna inom ämnet som fanns på internet diskuterades detta framförallt 

mellan män som jämförde med sporter som fotboll och friidrott, där prestationen är mer synligt 

fysiskt ansträngande, med ridsporten som kan se ganska enkel ut. Svarade på denna kritiken gjorde 

främst kvinnor och män med hästintresse. Dessa svar var ofta ilskna och förtvivlade, antingen för 

att någon man inte kände till särskilt väl hade vunnit ett så prestigefullt pris som Jerringpriset, men 

framförallt besvikna och arga kommentarer för att någon kritiserade både favoritsporten, 

undervärderade prestationen och kunskapen som krävs, men även indirekt djuret hästen. 

Kommentarer tagna från Aftonbladets kommentarsfält till artikeln Hästfolket rasar mot Anrell 

(Lundgren 2012, Aftonbladet, 20120118). 

Rent skamligt vilka som vinner Jerringpriset nuförtiden. Det krävs inga som helst 

prestationer. Rolf killen styrde en häst. So what. Är det nån bedrift eller? Nej bra lobbat där 

alla hästfanatiker. Nästa år borde Anrell få priset. (…) (kommentar till Lundgren 2012, 

Aftonbladet, 20120118) 

 

Med tanke på att det Rolf-Göran verkligen inte förtjänar priset jämfört med Sedin eller 

exempelvis Lidström så är det inte så konstigt att vår befolkning är upprörd, en stor skam att 

det ska få gå till på detta viset och det vet även ni ”hästälskare” innerst inne (kommentar till 

Lundgren 2012, Aftonbladet, 20120118) 

 

Vi hästmänniskor är inte trångsynta, vi är bara grymt trötta på att folk ska snacka skit om vår 

sport som mer än ofta också är vår livspassion. Synd att vi inte kan få glädjas över att vi för 

tillfället har svenskar i toppen i både hoppning och dressyr för att en massa folk ska trycka 

ner en i skiten med orden ”ridning är ingen sport, svårt är det inte heller” (kommentar till 

Lundgren 2012, Aftonbladet, 20120118) 

 

Vad märkligt att vi ryttare måste försvara vår sport som en riktig sport, folk som inte förstår 

verkar tro att det är som att koppla av i en gungstol...!!! Att det kan se så ut beror på att 

ryttarna är så skickliga och att ekipaget är så samspelt = träning!!!!! Varför behöver inte 

golfare försvara sig som oss, hur ofta svettas dem?? För svett är visst =sport för en del??! 

Och motorsport, där är det väl bilen som gör jobbet hur ansträngande kan det vara att gasa 
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bromsa o svänga, borde kallas motorhobby isf!!!!! Jag har iaf inte sett några Flinta bilar i 'F1 

än så länge, för då hade man kanske kunnat kalla det för sport oxå??!!! (kommentar till 

Lundgren 2012, Aftonbladet, 20120118) 

 

 (…) För övrigt känner jag en massa folk som lever på vatten och bröd och bor i en skyffe 

 för att kunna fortsätta med ridning och som har mer än ett jobb och dessutom går upp tidigt 

 för att ta hand om hästar, låter det som överklass? (kommentar till Lundgren 2012, 

 Aftonbladet, 20120118) 

 

Att förminska ridsporten och dess utövare med hjälp av ord som ”vår befolkning” där underförstått 

de som har röstat på Rolf-Göran Bengtsson inte ingår är vanligt bland kommentarerna på internet. 

Kritiken mot ridning som sport låg framförallt i att det är enkelt och inte krävde någon ansträngning. 

Därför erbjöds Lasse Anrell en ridlektion av en ridskola i Stockholm för att visa vad som egentligen 

krävs av ryttarna för att bli framgångsrika. Anrell antog den utmaningen och skrev därefter i en 

artikel om att det var betydligt svårare än han trott och att om det fanns så många som är 

intresserade av ridsport i landet så borde den också få mer plats på sportsidorna. 

 Debatten var dock långt ifrån slut med det. På Tidningen Ridsport publicerade man den 13e 

februari 2012 en artikel om att SVT och SR blivit anmälda till diskrimineringsombudsmannen, detta 

då manliga sporter överväger i deras sändningar, ”Att vanliga privatägda medier gör som de vill är 

en sak, men att alla vi som betalar tv-licenser ska få ett utbud som inte speglar befolkningens 

intresse tycker jag är dåligt, säger Karin Göransson som är en stark profil i ridsportsverige.” (Frank 

2012, Tidningen Ridsport). 

 Det är framförallt tre stora teman som går att urskilja i debatten efter Jerringpriset. 

1)Ridning som en sport och vad begreppen sport och idrott innebär (här finns också en diskussion 

om ridsportens stämpel som överklassport och hästens roll i prestationen). 

2) Manligt och kvinnligt i ridsporten. 3) Medias roll i bedömningen av ridsport som sport eller ej. 

Jag kommer nedan att analysera dessa tre djupare där medias roll även är starkt kopplad med de 

andra två temana. 

 

2.2. Begreppen sport och idrott, vad är sport? 

En av mina första frågor när jag började med uppsatsen var, hur det kan komma sig att en 

idrottsprestation som blir framröstad till ett pris kan leda till en så stor debatt. Då en del av kritiken 

mot att Rolf-Göran Bengtsson fick Jerringpriset är att ridning inte är en sport samt att det är hästen 

som gör jobbet, vill jag börja med att reda ut vad begreppet sport innebär. Helt enkelt, vad är en 

sport, är ridning en sport och i så fall för vem? I Nationalencyklopedin beskrivs idrott och sport 

såhär: 
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idrott: sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar. En inom 

idrottsrörelsen fastlagd definition är "fysisk aktivitet som människor utför för att få motion 

och rekreation eller uppnå tävlingsresultat"....Till skillnad från gymnastiken bygger idrotten 

(i snävare bemärkelse) övervägande på naturliga förflyttningar – dels enbart med kroppen 

(gång, löpning, simning m.m.), dels med hjälpmedel (skidor, båt, häst m.m.) – eller på 

konstruerade spel med en boll (NE 2012:idrott). 

sport: (engelska, eg. 'nöje', 'tidsfördriv', av likabetydande fornfranska de(s)port), numera 

ungefär detsamma som idrott. Historiskt finns skillnader. Språkligt har ordet idrott 

fornnordiskt ursprung, ordet sport engelsk–romanskt. Människans fysiska insats har varit 

mindre i sporten, den styrande och övervakande insatsen större (jämför hästsport, motorsport, 

segelsport med friidrott). Dessutom hade sportbegreppet tidigare en nedsättande bibetydelse 

(”sportfåneri”) till skillnad från honnörsordet idrott. Fram till 1800-talet sammanföll sporten 

med den engelska lantadelns och gentlemannaidealets livsformer (jakt, ridning, fiske m.m.), 

men från detta sekel inkluderades de framväxande moderna tävlingsidrotterna (boxning, 

fotboll, friidrott, rodd m.m.) i sportbegreppet (NE 2012:sport). 

 

Idag har orden idrott och sport en betydelse som liknar varandra till stor del lite beroende på vem 

man frågar. Sociologen Richard Giulianotti (2005:xii) definierar begreppet sport enligt fem punkter, 

den ska vara strukturerad enligt regler och ”codes of conduct” med gränser och ramar för t.ex. tid. 

Den  ska också ha något styrande organ. Andra punkten är att man ska sträva efter resultat, t.ex. att 

göra mål, öka prestationen, vinna tävlingar, vinnare och förlorare ska kunna utses. Den tredje 

punkten är att det ska gå att tävla. Man ska kunna besegra motståndare och slå rekord. Det fjärde 

kriteriet går ut på att det ska främja lekfullhet och spänning. För det femte menar han att när något 

uppfyller de fyra första punkterna som skiljer sport från motion som t.ex. promenad eller löpning, 

krävs också att sporten är ”kulturellt belägen” dvs. att den har en kultur och historia bakom sig och 

är kulturellt accepterad som sport. I Sverige räknar man ridning som både en sport och idrott, det är 

en av 69 idrotter som ingår i Svenska Riksidrottsförbundet (www.rf.se). Formellt är det alltså OS-

grenarna inom ridsport - hoppning, fälttävlan och dressyr - sporter. Däremot är det ändå inte alla, 

även de som befinner sig inom sportfältet, som tycker att ridning är en sport. Ridsportens problem 

med att bli accepterad som sport skulle därmed kunna ligga under punkt fem, det vill säga att den 

inte är kulturellt belägen. 

 Bourdieu (1992) menar att endast genom att skriva idrottens egen historia kan man förstå 

och förklara dess konkurrensfält, det vill säga det fält där sport, sportjournalister och industrin kring 

sporten ingår. Detta då sport och idrott följer sin egen rytm och takt och ej övriga samhällets 

skiftningar. I sportvärlden finns en tröghet där traditioner och strukturer är viktiga, något som kan 

förklara att det är svårt för förändringar att ske. 

   

2.2.1. Ridsportens bakgrund 
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Att göra som Bourdieu och undersöka ridsportens bakgrund med hjälp av historia ger en viss 

förståelse till varför den är kritiserad. Ridning har från början inte alls varit den populära sport man 

skulle kunna anse att den är idag, som en av de största idrotterna i Sverige sett till antalet aktiva 

utövare (Andersson/Radovic 2011:1). År 1912 gick OS i Stockholm och då var endast militärer 

tillåtna att delta i ryttartävlingarna, ridning var då en sport för män. Även på 1920-talet när kvinnor 

fick börja delta i de flesta grenar även på OS var ridning tillsammans med långdistanslöpning och 

hockey fortfarande otillåten mark för kvinnliga idrottare (Giulianotti 2005:84). Under 40-talet när 

armén avhästades och man började använda fler och fler motorfordon minskade antalet hästar 

kraftigt i Sverige. Staten och armén var då oroliga för vad som skulle hända med hästarna och 

framförallt vad som skulle hända om Sverige i en krigssituation skulle behöva hästar igen, 

exempelvis vid en oljebrist. Man bestämde sig därför för att införa ett så kallat ackordhäst-system 

där armén lånade ut sina hästar till ridskolor i landet för att kunna kalla in dem vid behov, man 

bestämde sig också för en satsning på att ridsporten skulle bli en ”folksport”. På 60- och 70-talet 

slutade armén helt att använda hästar och utövarna av ridsport gick från att vara främst män inom 

det militära till flickor som höll till på ridskolorna. (www.ridsport.se) 

 När hästarna inte längre tillhörde militären var det alltså flickor som uppmuntrades att ha 

dem som intresse. Under denna period kom många ungdomsböcker ut om hjältemodiga flickor och 

deras ponnyer, ponnyer som var trofasta, gnäggade igenkännande varje gång deras skötare kom och 

som efter att ha varit svåra att rida, alternativt vanskötta, lyckades nå framgång i olika tävlingar med 

hjälp av berättelsens huvudperson (Hedén 2000:75ff och Milles 2000:103ff). En ny sorts kultur 

utvecklades kring hästarna och ridningen, som innebar så mycket mer än bara användandet av 

hästen som ett redskap i krig, jordbruk och tävling. Det utvecklades också en livsstil kring ridningen 

som framförallt omfattade, unga flickor som hade, och fortfarande har, stallet som en fritidsgård där 

de lever med och för hästarna (Hedén et. al. 2000:11ff). Vissa fortsätter mot tävling och satsning på 

sporten medan andra slutar när de kommer upp i tonåren, liksom i många andra sporter (Bringsén 

2012). Däremot är det inte den stereotypa bilden om hur flickor bör vara i allmänhet som premieras 

i ridsporten och stallet. Istället för sött och försynt är stallmiljön och ridsporten tuff med en ”alltid 

tillbaka i sadeln igen-mentalitet”. 

I den erkända kulturens marginaler lever hästflickorna under några år intensivt i en värld full 

av paradoxala erfarenheter av å ena sidan djupaste kränkningar och å andra sidan yttersta 

lycka. Hon erövrar kunskaper om alltifrån hästens anatomi till människans psyke. Hon lär 

känna sin egen rädsla och sitt eget mod, sin fysiska och mentala styrka och svaghet. Hon 

erövrar en identitet som inte ryms innanför de gränser kulturen drar upp för vad en flicka 

och kvinna bör och inte bör vara. Hon är en hästflicka, en kentaur (Hedén et. al. 2000:8) 

 

Hedén beskriver här också delar av den kultur som har skapats kring hästar och ridning bland unga 
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flickor och som sen följer med upp i åldrarna och gör att många kommer tillbaka till hästar och 

ridning efter några års uppehåll (Hedén et. al. 2000:11ff).        

  

2.2.2 Ridsport idag i förhållande till andra sporter 

Om man följer Jerringprisdebatten kommer dessa uppfattningar om ridning som sport respektive 

livsstil fram. Det är en hobby och en livsstil vilket gör att många har svårt att samtidigt se det som 

en sport. Enligt den betydelsen orden sport och idrott har rent språkligt så stämmer ridsporten in. 

Det är fysisk ansträngning, tävling och även en styrande/övervakande insats vilket kräver mycket 

teknik och träning. Den fysiska ansträngningen i ridning har dock ifrågasatts i debatten, något jag 

kommer att återkomma till senare i detta kapitel. Trots att ridsporten alltså kan sägas stämma med 

sportbegreppet rent teoretiskt så är det inte den uppfattningen många utanför ridsporten har. Bilden 

av den är på många ställen en hobby för tjejer. 

 Det finns två delar av hästvärlden, vilka inte nödvändigtvis behöver skiljas från varandra. En 

del som utövas av alla de som rider för upplevelsen att kunna umgås med hästen utan något krav på 

prestation eller tävling, här passar ”hästkulturen” in och de som har stallet som en fritidsgård och en 

hobby. Den andra delen är de som även har målet att prestera i en tävlingssituation, dock behöver 

det som sagt inte utesluta att man samtidigt är en del av den andra kulturen. Både dessa delar räknas 

som sporter enligt Riksidrottsförbundet så länge man är med i en ridklubb. 

 Kritiken mot att Rolf-Göran Bengtsson vann Jerringpriset 2012 var inte främst riktad mot 

honom som person, att han inte skulle vara bra på det han gör. Det var främst mot själva ridsporten 

och ett ifrågasättande mot dess status som en sport som kom till uttryck i kommentarerna. 

Ridsporten betraktades av vissa som en hobby. 

 

Herregud, en gubbe (eller gumma) på en häst som hoppar (hästhoppning) är väl för f-n ingen 

SPORT eller IDROTT!!! 

Det är en hobby, ett tidsfördriv, en sysselsättning.. 

I klass med svampplockning, fiske eller för all del gräsklippning!!!!!!!!!” (kommentar till 

Lundgren, Aftonbladet 20120118) 

 

Varför är det mer en sport att jaga en boll eller stappla runt på ett par skidor än att hoppa 

hinder med häst? (kommentar till Månsson/Sjögren, Aftonbladet 20120116) 

 

Jahapp.. Dom som röstat på hästhopparen är väl folk som själva håller på med hästar, det 

betyder ju inte att övriga sportvärlden "räknar" det som en sport. Snart kommer väl någon 

påstå att shack eller tumbrottning är en sport också :) (kommentar till Månsson/Sjögren, 

Aftonbladet 20120116) 

 

Vad är det då som gör att sporter som fotboll och hockey utan tvekan idag räknas som sport, att 
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bland annat de har blivit normen för vad som är sport men inte ridsport? Enligt Bourdieus teorier 

kan man hitta svaret även på detta genom att rikta blicken mot historien.Vad är det som har fått det 

som från början var lekar, till att utvecklas till sporter på blodigt allvar där vissa är accepterade i 

samhället för just detta och andra inte? Brytningen från lek till sport har skett när ett fält skapats 

med specifika praktiker och regler där en kultur utvecklas och viss kompetens prioriteras (Bourdieu 

1992:95). Detta idrottens fält skapades innan ridning blev en stor sport i Sverige på 70-talet, samt 

när kvinnor fortfarande inte ansågs ha rätt att tävla i de flesta sporter (Laine 2000:54ff). Fältet hade 

alltså redan sina lagar och regler när ridsporten ville komma in med sina litet annorlunda 

förutsättningar, som att det är accepterat att använda sig av ett djur för att kunna utföra en prestation, 

eller att män och kvinnor tävlar på samma villkor, vilket förekommer i få andra sporter. Trots att 

ridning länge har varit en sport i vissa kretsar, som i överklassen och bland militärer, hände något 

när den främst kom att tillhöra och utövas av flickor. 

  

2.2.3. Ridsport och överklass 

Ridsporten har alltså länge varit en sport för överklass och är idag ekonomiskt krävande även om 

ridskolorna försöker hålla nere priserna (SVT, 20120509). Överklasstämpeln hänger kvar, vilket 

kommer till uttryck i kommentarerna ovan. Ridsport på hög nivå kräver antingen sponsorer eller 

egen ekonomi för satsning utanför ridskolan med egen hästhållning, transporter till tävling och 

träning, utrustning till ryttare och häst samt anmälningsavgifter. En del i debatten kring ridsporten 

gäller just detta. I förhållande till fotboll, som kan räknas som en sport som kan utföras i princip av 

alla utan något större ekonomiskt kapital, så kräver ridsporten mer. 

 Guilianotti (2005:161f) analyserar Bourdieus begrepp smak och kapital i samband med sport 

och menar att olika grupper i samhället har ”smak” för olika saker, samt att det främst är 

överklassen som har ”valt ut” de sporter som passar dess kulturella preferenser. Det innebär att det 

utvecklas en klasskillnad mellan de som har rätt smak och de som inte har det rätta kapitalet för att 

ha rätt smak. Guilianotti ger exempel från England där överklassen har utövat sporter som ses som 

hälsosamma, estetiska och som uppmanar till eftertanke, som t.ex. ridning, segling, fäktning och 

golf. Han menar också att just ridning är ett val för överklassen då det kräver mycket kapital i form 

av pengar och mark om man vill ha egna hästar. 

 Är då olika sporter kopplade till en viss klass även i Sverige? Enligt Riksidrottsförbundet 

(CMA Reaserch AB 2009) är ridsport den näst dyraste sporten för ungdomar mellan 7-15 år. Den 

dyraste är ishockey. Dessa båda ligger klart högre i kostnad än andra stora sporter. Däremot, av de 

som blev tillfrågade hade 39 procent av familjerna som hade barn i ridsporten en årsinkomst på över 

600 000 kr och var med det inte längre näst högst upp utan istället näst längst ner i listan. Av de tio 
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största sporterna som var med i undersökningen var det endast i simning där en lägre procent av de 

deltagande familjerna hade en årsinkomst på över 600 000 kr, nämligen 37 procent. I alla de andra 

sporterna inklusive fotboll var procenten högre. Vad visar då den statistiken? Vi vet inte hur många 

procent som istället består av låginkomsttagare eller vad medelinkomsten är, det finns inte heller 

någon statistik på kostnader för idrottande på elitnivå i vuxen ålder. Men uppenbart är att det inte 

bara är de allra rikaste familjerna vars barn håller på med ridsport, tvärtom. 

 Vad var det som gjorde att Lasse Anrell skrev om överklassidiom i sin krönika (Anrell, 

Aftonbladet 20120117)? Eller att så många kommentarer liknande denna skrevs i kommentarsfälten: 

Telefonröstning = rikast vinner och vi vet alla att hästfolket mest består utav rika människor 

och då syftar jag inte bara på dom som ligger på elitnivå utan majoriteten utav dom som 

håller på med hästar. För det är fan inte en billig "idrott" har jag hört. (kommentar till 

Månsson/Sjögren, Aftonbladet 20120116) 

 

Ishockey, som enligt riksidrottsförbundets undersökning är dyrare än ridsport, betraktades i 

kommentarerna som en folksport. Ishockeyn är kulturellt accepterad som sport, därmed tycks inte 

de höga kostnaderna spela speciellt stor roll för dess status. För ridsporten däremot som har en 

tveksam plats i sportens fält redan tidigare samt en historia som en sport för överklass blir den höga 

kostnaden även den en faktor som bidrar till överklasstämpeln. Går man däremot efter denna 

undersökning över aktiva i ridsporten så är den rent kulturellt inte utestängande, dvs. man ”tillåts” 

vara med trots att man inte tillhör höginkomsttagare. Att tillhöra en så kallad överklass är inte heller 

något man eftersträvar inom ridsporten då många gärna lyfter fram hur Rolf-Göran Bengtsson har 

fått kämpa sig fram utan ekonomiska tillgångar som ung, något jag kommer att återkomma till i 

senare kapitel. 

 

2.2.4. Fysisk ansträngning och kulturellt kapital 

Något som också kommer fram på flera ställen i mitt material är att sport och idrott är, eller borde 

vara lika med fysisk ansträngning. Man ska bli trött och svettig av att idrotta, ”Ett skämt, har karln 

ens svettas nångång???” skriver en kommentator om Rolf-Göran Bengtssons vinst av Jerringpriset 

(kommentar till Månsson/Sjögren, Aftonbladet 20120116). Ett ifrågasättande av hur mycket 

ansträngning som verkligen krävs av ryttaren i ridsporten var en stor del av denna debatt. Anrell 

frågade sig om hästen borde fått priset istället då det ändå är den som gör jobbet. De som sysslar 

med ridsport var rörande överens om att det krävs bra kondition, styrka och stor skicklighet för att 

rida på hög nivå, men att ett av målen med ridning är att det ska se lätt och oansträngt ut. Bourdieu 

skriver att det i sportens värld är mycket som är svårt att förklara med ord ”When you are not a 

proffesional analyst, there are certain things you can’t say, and sporting practices are practices in 
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wich understanding is bodily” (Bourdieu i Guilianotti 2005:155). Att beskriva en känsla för någon 

som inte upplevt det själv är svårt och något som idrottsmän och kvinnor kämpar med varje gång en 

journalist frågar den klassiska sportfrågan ”Hur känns det?”. 

 Om vi förutsätter att ridning faktiskt innebär en fysisk ansträngning som kräver kondition 

och styrka, då ligger problemet istället i att ridsporten inte lyckas förmedla vad som krävs för att bli 

en duktig ryttare. Är det så att ridsporten är uteslutande? 

 Vad man kan förstå från kommentarerna på internet är att det krävs ett visst kulturellt kapital 

i form av kunskap om hästen och hur det är att rida för att kunna vara en del av ridsporten. 

Deltagande i hästkulturen och kärleken till hästen är något som krävs för att kunna komma in i 

ridsportens rum och därmed få förståelse för den. Kritiker till ridsporten bemöttes i diskussionerna 

av kommentarer där man föreslog att de skulle prova på att rida. Precis samma sak fick Lasse Anrell 

erfara när han erbjöds en ridlektion (Holm, 20120119, Aftonbladet) efter att ha skrivit artikeln 

Hästen borde fått priset (Anrell, 20120117, Aftonbladet). Efteråt uttalade sig Anrell om att det 

krävdes mer av ridning än vad han först trott. Man kan alltså säga att det är svårt att vara en del av 

ridsporten utan att ha detta kulturella kapital. Gör man igen en jämförelse med ishockey så skulle 

det kulturella kapitalet i så fall vara att man vet hur det är att åka skridskor och att spela, men även 

att man är en del av ”hockeykulturen”. I materialet ses inte hockeyn eller ”hockeykulturen” som 

lika svåråtkomligt då sporten beskrivs som en folksport, till skillnad från ridsporten. Många menade 

att hockeyspelaren Daniel Sedin borde ha vunnit Jerringpriset: 

Vet ni vad, om varenda SPORTGALNING i detta land satte sig och valde att rösta på denna 

tävling, en person som är insatt i lite allt möjligt och har kunskap om det, så kan jag slå vad 

om att Sedin hade tagit det här löjliga priset. (kommentar till Lundgren, Aftonbladet 

20120118) 

 

Detta citat visar också att kunskapen om sport anses vara något som är viktigt, något som de som 

röstade på Bengtsson av skribenten ej anses ha haft. En ”allmänt sportintresserad person” vet något 

om ishockey och har alltså inte heller svårt att komma åt det kulturella kapital som krävs för att vara 

accepterad i hockeyn, men någon som håller på med ridsport har inte det kapital som krävs för att 

vara accepterad i det stora fältet som tillhör sport. Då kunskap om sport är ett kapital så kan man 

säga att ridsporten utesluter de som inte har kunskap om hästen och utövare av ridsport blir i sig 

uteslutna från sportens fält då de inte anses ha kunskap om övrig idrott. 

  

 

2.3. Ridsport och genus 

Och sen vad menar ni med svenska folket? Pfft.. Säg att ca 20-30% av svenska folket kollar 

på det där överhuvudtaget, och det är ju inte direkt ungdomarna som är majoritet iom 
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resultaten, det märks. Det är gamla kärringar/gubbar som glor på längdskidor kl 08.00 en 

söndagsmorgon, eller som vi nu har märkt av, en ”sport” som inte ens bör kallas det, som 

består av personer som aldrig har rört en boll, har alldeles för mycket smink, säger ”asså, 

dah, tiiep” (kommentar till Lundgren, Aftonbladet 20120118) 

 

Föreställningar om hur den typiska sportintresserade personen är kan ta sig ovanstående uttryck. 

Denne bör vara ganska ung, manlig och intresserad av bollsport. De som rider har här inget intresse 

eller kunskap om bollsport. De som rider anses i kommentarer inte ha något intresse av eller 

kunskap om bollsport. Ryttare antyds, genom sminkvanor och språk, vara tonårstjejer (eller pojkar 

med kvinnliga attribut) som inte har rätt egenskaper för att kunna avgöra vem som ska vinna 

Jerringpriset. Ungdomlighet anses här också vara något som ges makt i sportfältet, men däremot 

inte om det är en ung tjej inom ridsporten. 

 Jag kommer nedan att diskutera uppfattningen att ridsport är en sport för tjejer och vad det 

har för betydelse för dess status. För att förstå vad diskussionen om manligt och kvinnligt kring 

ridsporten har för betydelse och bakgrund kommer jag börja med att rikta blicken mot kvinnors 

förhållande till sport i allmänhet. 

 

2.3.1. Kvinnor i sporten 

Om en ung man är stereotypen för någon som är sportintresserad, är manlighet i sig då ett kapital i 

sportvärlden? Hur ser egentligen den manligheten ut som kopplas samman med sport? Har detta 

kapital i så fall något att göra med att debatten kring ridsporten blev så stor? 

 Stereotypa könsroller är något vi möts av varje dag i media och i samhället. Bilden av 

manligt och kvinnligt som fortfarande finns idag i västvärlden härstammar från 1800-talet och den 

industriella revolutionen då urbant industriarbete blev allt vanligare. Många män arbetade i fabriker 

och många kvinnor i hemmet. Ideala kvinnliga egenskaper var bland annat vårdande, moderliga, 

sårbara och svaga medan männen sågs som ledande, starka och tävlingsinriktade (Huntoon 2008). 

Runt sekelskiftet 1900 började den brittiska medelklassen hylla den ”Kristna muskulösa 

gentlemannen” i idrotten. Uthållighet, mod, god fysik, rent spel och laganda premierades och 

tillskrevs pojkar och män. De gånger dessa kriterier inte uppfylldes kunde man använda skällsord 

kopplade till kvinnor eller stereotypiska kvinnliga egenskaper enligt Giulianotti (2005:81). Richard 

Giulianotti skriver också: ”Modern sport has always been a crucial cultural domain for constructing 

and reproducing dominant, hetrosexual masculine identities” (2005:80). Han menar att det 

fortfarande på alla nivåer av sport-institutioner pågår formella eller oformella restriktioner för 

kvinnors deltagande samt att detta grundar sig i manliga värderingar som finns i sporten (2005:80). 

För att tala med Skeggs, var det i början av 1900-talet inte respektabelt för en kvinna att idrotta. De 
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som gjorde det för motionens skull höll sig till väl inneslutna tennisbanor. Öppet idrottande sågs 

som sexuellt avvikande beteende. Antingen betraktades de kvinnliga utövarna som sexuellt 

tillgängliga eller raka motsatsen. Av vissa ansågs också kvinnliga idrottare ej följa sin lott i livet, 

vilket var att ta hand om familj och vara sin mans partner (Giulianotti 2005:82). 

 Media, liksom resten av samhället, både påverkas av och bidrar till viss del till dessa 

stereotypa könsroller inom sportens fält. Även om många tidningar idag jobbar med jämställdheten 

mellan könen (intervju 3) så skrivs det fortfarande mer om manliga sporter som herrfotboll och 

herrhockey än om dess kvinnliga motsvarigheter, eller för den delen andra sporter där kvinnor 

dominerar i antal såsom ridsport (Aftonbladet och Expressen 20120515 och Hardin/Rodd 2006:110). 

 I Aftonbladet den 15e maj 2012 är alla artiklar på sportsidan om män förutom en. Den har 

rubriken ”Här startar kvinnan våldsamt upplopp” och länkar till ett klipp om fotbollshuliganer i 

England. I klippet förekommer främst manliga huliganer, men i rubriken väljer man att fokusera på 

kvinnan som agerar våldsamt. Hon agerar inte enligt normen i sportvärlden där våldet är kopplat till 

manliga ideal. Den enda kvinna som finns med på första sidan (sidan man ser direkt utan att klicka 

vidare till en specifik sport) på sportsidorna denna dagen är alltså där för att hon har agerat typiskt 

manligt. 

 Hardin och Rodd skriver i antologin Sport, Rethoric and Gender (2006:109ff) att normen i 

sportmedia är att marginalisera kvinnor genom språket, skrivs t.ex. bara fotboll syftar det på 

herrfotboll och inte damer. Att damidrotten blir marginaliserad kan också vara en anledning till att 

den inte tas på lika stort allvar, eller vice versa. För att göra en jämförelse mellan ridsport och 

damfotboll så skrivs det i kommentarsfältet till en artikel om damfotboll kommentarer som antyder 

att damsporten är ointressant och inte riktigt hör hemma i sportens fält. Exempel är ett svar på vad 

som hände i matchen: ”nu har jag inte sett matchen, damfotboll LOL, men gissar på att tyresö 

mosade aik och förtjänade segern” (Lundberg, Aftonbladet 20120503) eller skämt av en typ som 

inte förekommer i mitt material där herrfotboll kommenteras: 

 

Det kanske behövs lite nya regler i damfotbollen? Som att den som gör mål måste ta av sig 

tröjan innan de firar målet?!... Alla kyssar på kinden istället för på munnen renderar i ett gult 

kort?! Eller att slopa kläderna överhuvudtaget kanske?? (Lundberg, Aftonbladet 20120503). 

 

I dessa kommentarer och framförallt den sista framträder gamla förställningar om den idrottande 

kvinnan som ej respektabel. Idrottande kvinnor var, som tidigare nämnts, betraktade som sexuellt 

avvikande i början på 1900-talet. Kvinnlig idrott ansågs ”maskulinisera unga kvinnor” (Laine 

2000:68). De fick alltså manliga attribut genom idrotten eller betraktades ”sexuellt tillgängliga” om 

de idrottade öppet. Dessa föreställningar och normer kring idrotten lever kvar idag och visar sig 
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också i citatet ovan där de kvinnliga fotbollsspelarna blir både nedvärderade som idrottare och 

sexualiserade. 

 På internet görs inga direkta läsarundersökningar men man antar att det är flest män och att 

de sporter man skriver om också är de som de flesta vill läsa om (intervju 2 och 3). En av mina 

informanter med lång erfarenhet inom sportjournalistik menade att troligen skulle inte läsarna av 

sportsidorna minska om man bytte fokus på innehållet, skulle man skriva mer om t.ex. ridsport, och 

andra sporter skulle vissa läsare kanske försvinna, men istället nya komma till (intervju 3). Trots det 

är det både i tv, radio och i dagstidningar betydligt mer fokus på mäns än kvinnors idrottande. I 

USA har man gjort studier av sportmedia och kommit fram till att inga TV-program med kvinnligt 

fokus finns, samt i de program som endast är riktade mot allmän sport lämnas kvinnliga idrottare 

ofta utanför (Cooky 2006:98). 

 För att förstå hur sådana normer och stereotyper har kommit till i sportvärlden är det viktigt 

att åter gå tillbaka till ett historiskt perspektiv. I antologin Idrottens själ (2000) beskrivs bl.a. hur 

man på 1920-talet visserligen uppmanade kvinnor att idrotta men ej i tävlingslika former och helst 

inte individuellt utan i trupp. Reglerna och de ”förhärskande” formerna som fanns i idrotten ansågs 

vara konstruerade för män och ej passande för kvinnor. Man arrangerade också speciella kvinnliga 

olympiska spel då dessa annars ansågs vara en manlig företeelse. Sporter som betraktades som 

kvinnliga var dock tillåtna i OS från och med 1920-talet. Dessa var gymnastik, tennis och simning. 

Dock hördes stora protester när man ville tillåta kvinnligt deltagande i friidrott. Kritiker menade 

bland annat att, kvinnor av naturen inte är förstående för den verkliga idrottskampen och skulle 

heller inte leva upp till förväntningarna publiken hade på stora prestationer (Laine 2000:56ff). Detta 

kan också ha sitt ursprung i att de antika idrottstävlingarna och Olympiska spelen som då endast var 

avsedda för män. Kvinnor tilläts inte ens sitta i publiken (Hellspong 2000:78). Det finns en 

uppenbar tröghet i sportvärlden där sporter som premierar ”manlighet” och styrka är normen och 

det är svårt att bli accepterad utan att ha de kompetenser eller kapital som sedan länge krävts och 

det gäller inte bara ridsport. I Sport, Rethoric and Gender skriver Mawson (2006:20f) samt Hardin 

och Rodd (2006:109f) att det är förståeligt att kvinnor är underlägsna i sporten då det är manliga 

normer som är standarden och att kvinnliga atleter ofta blir marginaliserade och sexualiserade. 

 Manlighet och manliga ideal blir alltså ett kapital inom sportens fält. Det är något som visas 

i kommentarerna i materialet då kvinnliga ryttare inte anses ha ”rätt kunskap”. När man nu antog att 

flest tjejer röstade på Idrottsgalan då Rolf-Göran Bengtsson vann blev det en stor debatt om det var 

rätt vinnare. I kommentarerna framgår det, som går att se i exemplen ovan, att dessa tjejer inte 

visste tillräckligt mycket om sport för att kunna rösta på rätt person. 
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2.3.2. Ett exempel 

Kvinnorna och tjejerna som röstade på Bengtsson blev ett problem i sportvärlden, något som visade 

sig även på andra sätt. I Skånska Dagbladet publicerades den 6 maj 2012 en artikel med 

rubriken ”För mycket tävlande i tjejidrotten” (TT, Skånska Dagbladet, 20120506). Artikeln handlar 

om en forskningsrapport (Bringsén, 2012) där forskare på uppdrag av ett antal kommuner undersökt 

varför tjejer slutar idrotta när de kommer upp i tonåren. Man har kommit fram till att det handlar 

både om att det blir alltför prestationsinriktat och tidskrävande ju högre upp i åldrarna man kommer, 

men också att det finns en föreställning om att vuxna kvinnor inte bör idrotta utan istället motionera, 

med den skillnaden att det då inte längre innebär tävling. Detta skulle alltså vara en av 

anledningarna till att tonårsflickor väljer att sluta med idrott. Ingen liknande studie har gjorts om 

pojkar, men enligt statistik slutar även pojkar även om de är färre till antalet. Trots detta har man 

alltså valt att bara undersöka flickornas avhopp. Det är deras avhopp som ses som problemet. 

  Resultatet av rapporten visar att det fortfarande finns en föreställning om att kvinnor och 

flickor bör, samt också uppmuntras till att motionera men att det är mer accepterat att män ägnar sig 

åt idrott och tävling även högre upp i åldrarna än att kvinnor gör det. 

 

Flickor vill hålla på med idrott för att det är roligt, inte för att vinna. Idrotten för dem är mer 

ett sätt att hålla sig i form. 

- Om tävlingsmomenten tar över för mycket tycker tjejerna att det roliga med idrotten 

försvinner. I stället för att påverka inriktningen på verksamheten väljer många att hoppa av. 

(…) Enligt Åsa Bringsén finns det också sociala förklaringar. Idrott kopplas ofta ihop med 

barn, ungdomar och yngre vuxna. För en kvinna i vuxen ålder är det mer naturligt med 

motionsaktiviteter än tävlingsidrott. 

- Och flickorna vill gärna bli vuxna så tidigt som möjligt och tar då efter det mönster som de 

ser i sin omgivning. (TT, Skånska Dagbladet, 20120506) 

  

2.3.3. Ridning tillhör tjejer? 

Ett av de ”teman” som kom till uttryck debatten kring Jerringpriset var att ridning som 

kvinnodominerad sport nedvärderades och att ”småtjejer” fick en negativ betydelse i samband med 

sport. 

Ska man börja ta häst-tjejer seriöst nu? 50.000 Småtjejer har alltså lagt ner sin månadspeng 

på att rösta fram Roffe som vinnare.. Stort!!!! (Berglind 20120507) 

Tycker dom kan döpa om Jerringpriset till Kärringpriset, då det uppenbarligen bara är 

kärringar som röstar på skiten. 2006 Kallur och nu RGB.... Vinner inte Svenska 

Ishockeylandslaget 2006 (största bedriften I Svensk idrottshistoria) så borde man egentligen 

inte ta priset på allvar över huvud taget (kommentar till Lundgren, Aftonbladet 20120118) 
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- Ridsport är Sveriges 3 största sport!!! 

- Tredje största bland kvinnor ja. Bland herrar (som är fler utövare till antalet) är den inte ens 

med i topp tio. 

-Tror du får läsa på. Ridsport är 3 störs alla kategorier OAVSETT KÖN!!! Och om man ska 

räkna som dej så är den störst i kvinnosport. (kommentarer till Månsson/Sjögren, 

Aftonbladet 20120116) 
 

Detta är några exempel från debatten i Aftonbladet samt ett blogginlägg där det tydligt framkom hur 

många som ansåg att Rolf-Göran Bengtsson vann omröstningen eftersom många tjejer hade röstat 

på honom. Vissa inlägg antydde, även här, att dessa tjejer och kvinnor inte riktigt skulle veta vad 

riktig sport egentligen är. Se t.ex. kommentaren ovan om att döpa om priset till kärringpriset då det 

ändå bara är ”kärringar som röstar på skiten”, samt ytterligare en kommentar från Aftonbadet ”Så 

här går det när tjejer får vara med å rösta...” (kommentar till Månsson/Sjögren, Aftonbladet 

20120116). Då man kan se om det är en man eller kvinna som skrev inlägget blev det också tydligt 

vad som hände när en man skrev något positivt om ridsporten och när en kvinna skrev något 

negativt. En man påhejades då av ridsportens anhängare och hans kommentar togs lite mer som ett 

objektivt inlägg från båda sidor, att döma av de svar som skrevs till män som är positiva till ridsport 

(Aftonbladet Månsson/Sjögren 20120116). En kvinna som skrev negativt om ridsporten uppfattade 

själv att hon blev mer ifrågasatt i jämförelse med alla de kommentarer som kom från män: 

 

Det är rätt kul att här florerar flera trådar där killar skriver det samma som jag.. många 

tycker precis det samma.. och mycket värre. vare sig dom är pålästa eller ej dom svarar ni 

inte på.. men jag är en tjej.. då ska man gilla hästar och inte fotboll och hockey---- är ni så 

fega att ni bara vågar gå på mig för jag är tjej? (kommentar till Lundgren, Aftonbladet 

20120118). 

 

Att döma av diskussionerna på internet tycktes ridsport tillhöra kvinnor och förväntades dessutom 

försvaras av kvinnor. När den föreställningen bröts blev reaktionerna starka. Rolf-Göran Bengtsson 

är en medelålders man, men ändå förväntas han ha vunnit på grund av att tjejer har röstat på honom 

då det är de som ska försvara ridsporten. Tjejer som enligt Bourdieus teorier eventuellt inte har det 

kapital som krävs för att anses vara kunniga i sportvärlden och kunna avgöra vilken idrottare som 

gjort den största prestationen. 

 I diskussionerna togs också genusdebatten ett steg längre och kopplades till att det i många 

kommuner gavs betydligt mer pengar till ishallar än ridskolor och att det satsades mer på sporter där 

majoriteten utövare var män. Då denna debatt redan sedan länge funnits för ridsporten blev det en 

trigger när det sedan skrevs både artiklar och i kommentarerna till dessa att ridning inte är någon 

sport, samt att hockeyspelaren Daniel Sedin istället borde ha vunnit priset. Detta ämne är ett av de 



 27 

stora i debatten där man diskuterar ridsportens diskriminering, i förhållande till manliga idrotter och 

framförallt ishockey, i media och i kommuner. Detta har också resulterat i att många  ridklubbar har 

tagit debatten ett steg längre och konfronterar kommunerna (Östnytt, 20120509). 

 Intressant är också att hockey och ridsport som sagt tidigare var två av de grenar som ej tillät 

kvinnliga deltagare längst. Hockey är idag fortfarande en manlig sport där kvinnor deltar under 

andra villkor och med andra regler, där bland annat inte lika tufft spel är tillåtet. Ridning däremot 

som också länge ansågs tillhöra männen är idag en kvinnlig sport och tillskrivs klassiskt kvinnliga 

egenskaper. Dessa kvinnliga egenskaper visar sig t.ex. i kommentarerna i materialet där det skrivs 

om ”hästkulturen” samt ridningen som hobby och fritidssysselsättning. Det är kulturellt accepterat 

att en kvinna ägnar sig åt motion och hobby (Bringsén 2012) som inte kopplas till tävlingsinstinkt 

eller styrka på samma sätt som sport. Men när en sport blir en tjejsport kan den få svårare att bli 

accepterad. Hockey är idag en folksport i Sverige med otroligt hög popularitet även bland de som 

inte utövar sporten själva. Ridning är också stort, men är inte i närheten av hockeyn när det gäller 

mediabevakning och i antal ej aktiva som följer sporten. 

 Vad är det då som gör att en manlig sport får högre status? Giulianotti skriver att forskning 

som är gjord på mäns och kvinnors fysik visar att män är överlägsna i idrotter som kräver mycket 

snabb styrka, vilket det gör i många sporter där de manliga utövarna har högst status, som t.ex. 

bollsporter, viss friidrott, golf etc. Däremot har kvinnor övertag i sporter som kräver mental och 

fysisk uthållighet såsom långdistanslöpning och simning. Han menar också att en sports status beror 

mycket på sponsorpengar och rekord som kan sättas inom sportens gränser. I sporter som kräver 

explosiv styrka får män bättre resultat och därmed mer sponsorer, mer mediabevakning och högre 

status. Skulle däremot statusen för sporter där kvinnor kan vara överlägsna öka skulle det göra den 

kvinnliga idrottaren mer respekterad inom sportens fält (Giulianotti 2005:87). Ridsport däremot är 

just en sport där män och kvinnor tävlar på lika villkor, något som enligt Giulianotti skulle lösa 

många av problemen med att kvinnor blir marginaliserade i sportvärlden då de gör att kvinnors och 

mäns resultat kan jämföras (2005:87). Däremot menar jag att ridsporten har en så stark kvinnlig 

profil i Sverige att den också blir marginaliserad trots att även män tävlar. Även om 

kommentaren ”Hästar är bögiga, Nuff said!” (Aftonbladet, kommentar till Lundgren 20120118) kan 

ses som provokation i ett kommentarsfält där Bengtssons Jerringpris diskuterades så visar den också 

ett perspektiv på människor som rider. Män som rider skulle inte vara heterosexuella och därmed 

inte inneha de klassiska heterosexuellt manliga egenskaperna. Behovet av de klassiska manliga 

attributen såsom vinnarinstinkt, styrka och god fysik uttrycks inte heller i ridsport såsom det gör i 

t.ex. fotboll och hockey. Detta får till följd att de män som tävlar inte ses som manliga med de 

egenskaper som krävs för att ha det manliga kapitalet i sportens fält och för att bli accepterade där. 
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 Petra Andersson och Susanna Radovic (2011) försöker i tidskriften Svensk Idrottsforskning 

förklara hur man i media ändå försöker reda ut de gränsöverskridande könsroller som finns i 

ridsporten. De menar att man i media gärna belyser klassiska manliga egenskaper hos manliga 

ryttare och likadant med kvinnor. När en sport är kvinnligt ”genuskodad” blir gärna de män som går 

över denna gräns normaliserade i media för att de inte ska ses som sexuellt avvikande från normen. 

”Till exempel görs det tydligt i åtskilliga artiklar att manliga ryttare är förtrogna med 

utpräglat maskulint genuskodade företeelser, såsom ishockey och bodybuilding. Därigenom 

kan misstanken om homosexualitet undanröjas så att den manlige ryttaren kan passera som 

en maskulin (heterosexuell) man, trots att han utövar en feminint genuskodad idrott” 

(Andersson/Radovic 2011:11f). 

 

Media och industrin kring sporten har därmed en stor roll i vad som ska ses som normalt och inte 

samt vad som ska ges hög eller låg status. 

 Så är då manlighet ett kapital som krävs för att bli respekterad i sportvärlden? Ja, så länge 

traditionella heterosexuella manliga egenskaper premieras och ses som norm i sport så är 

maskulinitet och dess egenskaper en form av kulturellt kapital då det är det är något både en sport 

och en individ behöver ha med sig för att bli respektabel. Kvinnor som vill bli respekterade i 

sportens värld måste också anpassa sig till den, antingen stå utanför eller ikläda sig de manliga 

egenskaperna. Ridsporten som ligger i gränslandet måste också anpassa sig för att bli respektabel, 

gör den inte det så blir den marginaliserad och ifrågasatt. Däremot är det inget som säger att dessa 

strukturer inte går att förändra, men bevisligen leder det till debatt och diskussioner. Skeggs 

(2000:22) skriver om detta och menar att manlighet, kön och klass inte är kapital i sig, men när 

något är högt värderat i samhället blir det ett kulturellt kapital, såsom vithet eller manlighet. Då 

manlighet i sportens fält är högt värderat blir det därför också ett kulturellt kapital där. De som 

håller på med ridsport har alltså inte tillräckligt med kapital för att vara respekterade i sportens fält, 

därmed blir inte heller själva ridsporten respekterad. 

  

2.4. Medias påverkan 

”Syns man inte i media så finns man inte” menar Lars Holmberg (Intervju 3). Media är något vi 

utsätts för varje dag från flera olika håll såsom tidningar, tv och internet. Därmed spelar media en 

stor roll i skapandet av föreställningar, oskrivna regler och strukturer kring sport. Det som skrivs där 

läses eller ses av många och hjälper därför till att skapa normer och strukturer. Var finns då media i 

sportens fält och på vilket sätt påverkar media att fältet ser ut som det gör, sett från ridsportens håll?  

Jag kommer diskutera detta i följande kapitel med början i vilken erfarenhet och vilka 

föreställningar tre journalister har. 
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2.4.1 Ur journalistens synvinkel 

Även i journalisternas berättelser kommer en stor del av de föreställningar och uppfattningar fram 

som jag redan har presenterat i materialet från kommentarsfälten. 

 Lars Holmberg (intervju 3) berättade att tidningen han arbetar på, Helsingborgs Dagblad, 

skriver mest om fotboll då detta är väldigt stort i Skåne samt att läsarundersökningar visar att det är 

det många vill läsa om. Däremot säger han också att ridsporten och andra relativt stora sporter som 

simning får lite plats i förhållande till sin storlek. I ridsportens fall handlar detta enligt Lars mycket 

om att redaktionen helt enkelt inte har någon kunnig inom detta ämne. Istället hyr man in en 

frilansare när det finns behov. Lars säger att de gånger han är ute på ridtävlingar är få, det är då inte 

heller många andra journalister där. När han gör intervjuer med ryttare menar han också att det blir 

svårt då han själv inte har någon kunskap om ridsporten, något han inte är ensam om bland sina 

kollegor. Även Anders Engman (intervju 2) som jobbar som sportjournalist med inriktning hästsport 

på Sydsvenskan säger samma sak. Vad gäller ridsporten och dess utrymme i media menar han att 

Rolf-Göran Bengtssons Jerringpris och EM-guld har gjort stor skillnad för ridsporten men att det 

fortfarande finns lite intresse på redaktionerna. Han menar att det beror på att det är svårare att följa 

ridsport än fotboll där det finns ett enklare system när det gäller matchupplägg och liknande. Det 

finns inte heller så många journalister med kunskap inom ridsport, istället är det någon utan 

journalistutbildning men som är kunnig om hästar som skriver artiklarna om ridsport. Enligt Anders 

ger det inte bra journalistik. 

 Även för journalisten är det alltså svårt att komma in i ridsportens värld utan kunskap, vilket 

gör att intresset blir litet. Anders tror att man som journalist påverkas mycket av de föreställningar 

som finns i samhället och att idrottare och sportjournalister är väldigt konservativa. Sportens värld 

är trögrörlig, man skriver på samma sätt som man alltid har gjort och om samma saker man alltid 

har gjort. Detta in sin tur visar sig genom att t.ex. ridsporten som ”tjejsport” har svårt att bli 

accepterad. På frågan om vilka reaktioner Anders fick av kolleger när han började specialisera sig 

för ridsport säger att ”Jag blev mer eller mindre idiotförklarad när jag valde att skriva om ridsport 

istället för att t.ex. åka på ett hockey-VM (…) ridsporten ses lite över axeln, som suspekt”. 

Ridsporten ses alltså även bland journalister som något som inte riktigt passar in. 

 Att ridsporten väcker debatt, jämför Lars med bilsporten och att det i båda sporterna krävs 

ett ”hjälpmedel” som gör en del av jobbet. Han anser själv att båda två trots de räknas som sporter 

men säger att det finns uppfattningar om att människans insats är för liten för att de ska räknas som 

sporter. Han nämner också en liknelse mellan golf och ridsport som båda ibland ses som 

överklassporter och därför kan få lägre status i vissa sammanhang, det är svårt för en sport med den 

stämpeln att bli en ”folksport”. 
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 Vad som är sport har de tre informanterna olika uppfattning om. Inom hästsporten så har de 

tre OS-grenarna, hoppning, dressyr och fälttävlan den högsta statusen som sport. Trav- och galopp 

hamnar lite utanför det begreppet. På frågan om vad Kim Lundin anser vara sport har hon som själv 

är journalist inom ridsport (intervju 1), svårt att ge ett rakt svar direkt men kommer fram till att 

sport för henne innebär något som framförallt betyder tävling och fysisk ansträngning. Hon räknar 

inte in trav och galopp som sporter. Däremot menar hon att det säkert krävs en del ansträngning för 

att rida t.ex. ett galopplöp, men kommer slutligen fram till att dessa två grenar inte räknas som 

sporter då de är för påverkade av spelet. Sport för henne är alltså både fysisk aktivitet samt ”rent 

spel” där de bästa kan möta varandra i olika mästerskap. Lars håller med Kim om att trav och 

galopp inte kan räknas som sporter då intresset för dessa helt skulle försvinna om spelet togs bort. 

Intresset är alltså för honom också en viktig del i vad sport är. Att sporten är kulturellt accepterad. 

Anders tycker däremot att framförallt de kuskar som själva tränar sina hästar utför en prestation och 

kan räknas till idrottsmän eller kvinnor som utför en sport. Även för sportjournalister är det alltså 

svårt att definiera precis vad sport är när det är frågan om det som ligger i gränslandet. För att en 

sport ska vara respektabel krävs det att något annat inte är det (Skeggs 2000:22), man måste skapa 

en distinktion mellan vad som är respektabelt och vad som inte är det. Ridsport är en sport, men inte 

trav, eller fotboll är en sport men inte ridsport. Kim gör ridsporten respektabel som sport genom att 

åtskilja den från trav och galopp, som enligt henne inte är sport. Samma sak sker i 

kommentarsfälten i materialet där man definierar sin egen uppfattning om vad som är sport genom 

att säga att ridsport inte är det. 

 Ett annat ämne som kom upp i intervjuerna var stjärnor i olika sporter, eller så 

kallade ”fixstjärnor” som får stort eget utrymme i media. Kim menar att stjärnor inom en sport är 

väldigt viktigt för att en sport ska få plats och uppmärksamhet i media. I ridsporten är det de som 

har fått kämpa sig uppåt till framgång som hyllas mest. De som har börjat med mycket ekonomiskt 

kapital och haft föräldrar med stor hästkunskap och möjlighet att hjälpa till kan visserligen också 

vara stora stjärnor om de får framgång, men att de inte blir lika ”folkkära” som någon som fått börja 

själv från grunden. Hon nämner Angelica Augustsson som exempel, en ung kvinna som fått stora 

framgångar senaste tiden, som började på ridskola och arbetade sig uppåt utan någon stor 

ekonomisk hjälp från familjen. Likadant med Rolf-Göran Bengtsson som även han är känd för att 

ha byggt upp sin karriär på egen hand. Kim menar att det skulle påverka ridsportens status negativt 

om det blir för mycket pengar i sporten. Skulle det gå att köpa en färdig häst utan att ha tränat den 

själv och sen vinna ett stort mästerskap, då skulle ridsporten få svårt att kunna fortsätta att räkna sig 

som en sport. 

 Journalister påverkar vem som blir en stor stjärna och populär i och utanför sporten genom 
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hur personerna presenteras i media genom att skriva ur positiv eller negativ vinkel. Kim menar att 

media har en stor betydelse för vad samhället tycker om olika sporter och vad man intresserar sig 

för. Hon säger också att ridsporten vill få bort stämpeln som överklassport och därför är det viktigt 

att visa att det finns ryttare som inte har börjat med ett stort ekonomiskt kapital. Men en annan 

anledning till att dessa ryttare blir populära i ridsporten är att de är en del av den önskan och 

mentalitet som finns i hästkulturen med bakgrund i hästböckerna, att man kan lyckas trots att man 

börjar på ridskola utan egen häst. Jag kommer nedan att diskutera vikten av ”fixstjärnor” i sport 

men också hur man i media framställer olika individer i sporten. 

 

2.4.2 Hur framställs enskilda idrottare? 

Under mina intervjuer kom alltså ämnet om ”stjärnor'” i sportsammanhang upp och hur viktigt det 

är för att en sport ska bli synlig i media. Zlatan Ibrahimovic, Ingemar Stenmark, Björn Borg, de är 

alla stora stjärnor som har en stor betydelse för sin sport. De gör den synlig i media genom att själva 

vara så stora varumärken och personligheter med stor framgång. De blir också förebilder och lockar 

barn och ungdomar att själva prova på just den sporten, vilket gör den mer populär och accepterad 

som en riktig sport (intervju 2 och 3). I ridsport finns inte riktigt lika stora stjärnorna som t.ex. 

Zlatan Ibrahimovic, men det betyder väldigt mycket att ha någon som Rolf-Göran Bengtsson eller 

Malin Baryard som länge har varit ridsportens ansikte utåt. 

 Hur media skriver om dessa personer har alltså också stor betydelse för hur de uppfattas och 

vilken roll de ska komma att spela för sin sport. Jag kommer nedan ge några exempel på hur media 

framställer kända ryttare. 

(…) Världscupen eller Global Champions Tour. Grabben från Södra Sandby har kommit 

väldigt långt.  

– Jag är hem till Sandby då och då. Nu ska jag fira jul där och brukar försöka komma hem 

när mor [Elsa‘] har födelsedag. Det var på gården strax utanför Södra Sandby som karriären 

startade med shettisstoet Belladonna och en dröm att bli lika bra som pappa Sven-Erik, mot 

eliten och några tuffa år hos den stenhårde hästhandlaren Jan Tops. Hårda tider och villkor, 

men också år som formade den lite blyge Rolf–Göran. (…) 

 Just hästmaterialet gör att Rolf-Göran Bengtsson fortfarande älskar sitt jobb och 

orkar fortsätta. Sanningen är att han nog aldrig haft bättre hästar att jobba med än de han 

förfogar över i dag.  

– Den dag jag inte har ett bra hästmaterial orkar jag nog inte fortsätta. Det och jakten på en 

stor titel är nog det som driver mig idag. (Engman, Sydsvenskan 20110606) 

 

Här beskrivs Rolf-Göran Bengtssons bakgrund och att han har kämpat för att komma dit han är. 

Tuffa år och hårda tider visar att han inte har haft en enkel väg. Ridsporten uppfattas ibland som 

enkel, men här visar författaren att det ligger hårt jobb bakom och betonar hur tuffa tider har format 

honom som person och ryttare. Men samtidigt läggs även vikt på att han är en helt vanlig, lite blyg 
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person precis som vem som helst. Det är stjärnstatusen man vill ska komma fram i denna text, en 

beskrivning av en man som genom hårt arbete och skicklighet nått dit han är. 

 Däremot menar Andersson/Radovic (2011:11f) att ofta när manliga ryttare framställs i media 

så vill man gärna påpeka att han fortfarande har manliga attribut. I artikeln om Bengtsson handlar 

det om en ”tuff grabb” som har kämpat hos en stenhård hästhandlare och drömde om att bli som 

pappa. 

 Angelica Augustsson är som sagt i motsats till Rolf-Göran Bengtsson en ung kvinna som 

fick sitt genombrott när hon vann världscupen i Scandinavium 2011. Hon intervjuas här precis efter 

sin vinst: 

(...) - Du och Mic Mac, det känns som en berättelse hämtad ur den allra härligaste av 

hästböcker. Visst längtade hon efter dig där borta i USA? 

- Ja, jag tror faktiskt det. Och att hon blev glad när vi sågs igen. Om man känner någon så 

bra så märker man det. (...) 

- Du kommer, till skillnad från de flesta ryttare, inte från någon rik familj. Din pappa fick 

dubbelarbeta för att ha råd att låta dig rida och tävla. Och båten fick han sälja också. 

- Han tyckte att det var jätteroligt med hästar. Han brann också för det. Att han sålde båten 

berodde på att vi aldrig hann åka ut med den, det var ju tävlingar varenda helg. (...) 

- Hur bor du förresten? I spiltan bredvid Mic Mac? 

- Nej, men helst skulle jag förstås vilja att hon bodde med mig i min lägenhet i byn här intill 

(Hagen, Expressen 20110306) 

 

Till skillnad från intervjun med Rolf-Göran där det skrivs om ”hästmaterial” fokuserar författaren 

här istället på kärleken till en enda häst, Angelicas Augustssons Mic Mac. Hästböckerna skrivna 

främst för unga flickor där huvudpersonen i boken lyckas vinna tävlingar med sin favorithäst 

kommer tillbaka här. Angelicas prestation jämförs med berättelserna, de drömmar och den 

hästkultur som finns på ridskolorna, att som i böckerna bli känd och framgångsrik, men fortfarande 

ha kvar kärleken till sin häst och stallmiljön. Viljan att nå framgång får aldrig övergå till girighet så 

att känslan för hästen försvinner. I hästböckerna är ofta motparten till huvudpersonen någon som 

med mycket pengar köper sig till förutsättningar för framgång men låter hästarna lida, något som i 

slutändan alltid misslyckas. 

 Dessa två artiklar om två olika ryttare ger uttryck för stereotypa föreställningar om män och 

kvinnor. Kvinnan ges egenskaper som vårdande med moderliga känslor för sin häst. Hon säger 

skämtsamt att hon gärna haft den hos sig i lägenheten och att de har längtat efter varandra när de 

inte var tillsammans. Hästen får här stort fokus och mycket plats, den får en identitet och ges 

mänskliga egenskaper som förmågan att längta. Rolf-Göran Bengtssons ”hästmaterial” går inte att 

tillskriva samma personlighet. Vi vet inte hur hans förhållande till sina hästar ser ut, men de får i 

alla fall inte samma betydelse som Angelica Augustssons Mic Mac. Istället fokuseras det på Rolf-
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Görans vinnarinstinkt, en klassiskt manlig egenskap. Det är denna syn på ridsport som kommer 

fram också i kommentarsfälten, att det inte riktigt är en sport utan mest bara tjejer som vill umgås 

och vara med hästar. I dessa artiklar syns alltså en skillnad på hur man framställer en kvinnlig 

ryttare och en manlig. Att Angelica Augustsson heller inte har haft obegränsade tillgångar i början 

av sin karriär lägger man vikt vid även här. Man lägger däremot inte lika stor vikt vid att framställa 

Angelica som tuff och hårt kämpande som Rolf-Göran, trots att hon liksom han gjorde jobbar för en 

hästhandlare (Hagen, Expressen 20110306) och antagligen har fått jobba lika hårt hon. Har denna 

skillnad mellan män och kvinnor något ursprung i vem som skriver och vilka som är 

sportjournalister? 

 

2.4.3. Kvinnliga sportjournalister 

Sociologerna Lucie Schoch och Fabien Ohl har gjort en studie kring kvinnliga sportjournalister och 

skriver där att sportvärlden, som tidigare nämnt, är en mansdominerad värld. Bland sportjournalister 

är en stor majoritet män och det är också de manliga sporterna som klart dominerar. För de 

kvinnliga sportjournalister som finns kan det vara svårt att bli accepterad i sitt yrke och man har 

visat att det kan krävas att man går in i de stereotypa manliga roller som finns i sportvärlden för att 

passa in. Antingen att som kvinna agera ”manligt” för att bli en av ”grabbarna” och på det sättet få 

förtroende, eller agera typiskt ”kvinnligt” och istället vara en av tjejerna. Alltså agera tvärt emot 

normen och bli tjejen som det är lättare att prata med, då hon ses som någon lite utanför själva 

sporten. 

 I denna undersökning gjord bland sportjournalister i främst USA och Schweiz har de 

kvinnliga journalister som blivit intervjuade uttryckt att man i branschen gärna skyller framgång 

hos kvinnor antingen på homosexualitet och ett närmande mot den manliga stereotypen eller på en 

förmodad förmåga att genom förförelse ta sig uppåt i karriären (Schoch/Ohl 2011). Dessa kvinnor 

menar att detta inte påverkar deras arbete, val av ämne när de skriver eller hur de skriver sina 

artiklar. De redaktörer som är intervjuade säger att de gärna vill anställa någon kvinna då de kan 

skriva från ett annat perspektiv än vad männen gör, men de vill inte ha lika mycket kvinnor som 

män (Schoch/Ohl 2011:192). Däremot menar författarna att kvinnliga journalister måste anpassa sitt 

arbete och beteende efter den manliga doxan som finns i sportvärlden samt att ”the common 

perception of women sports journalists as objects of seduction seemed to construct a double 

contraint: they expected to demonstrate femininity, yet to be seen as ”real” sports journalists, they 

must demonstrate that they fit in the male-dominated doxa. Thus, by adopting male-dominated 

journalistic practises they risked being stigmatized for a lack of femininity while emplying other 

approaches they risked being judged as less professional” (Schoch/Ohl 2011:197). Detta är alltså 
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forskning gjord i USA och Schweiz och jag kommer nedan presentera hur det enligt mina 

informanter ser ut i Sverige. Bilden är dock liknande och det gör att det blir tydligt att majoriteten 

av sportjournalistik är skriven av män för män. I mitt material är dock flera av artiklarna om 

ridsport skrivna av kvinnor och det stämmer också med resultatet från studien i Schweiz, som visar 

att kvinnor ofta nischar sig till att skriva om mindre sporter och de som är dominerade av kvinnor. 

Men att de har svårt för att ta sig in i sporter som fotboll och ishockey (Schoch/Ohl 2011:199ff). 

 Vad vill jag då ha sagt med detta? Jo, om man följer denna studie och antar att det är en 

liknande bild i Sverige, så anställer redaktörerna gärna en eller två kvinnliga journalister, men vill 

fortfarande ha män i majoritet. För att en kvinna ska kunna bli accepterad som sportjournalist och 

anses kunnig på sitt område krävs det oftast att hon beter sig på ett ”manligt” sätt. Atmosfären i 

branschen och i sportens fält är manlig och riktar sig till män. De artiklar som skrivs om ridsport 

skrivs däremot ofta av kvinnor och riktar sig till en läsarkrets som anses vara i minoritet, då som jag 

tidigare nämnt, ridsporten ses som en kvinnlig sport och majoriteten av läsarna av sportsidorna är 

män. Skulle detta kunna resultera i att också de manliga läsarna även de ser ridsporten som en 

minoritetssport? Är det orsaken till att många manliga läsare och journalister saknar kunskap om 

ridsporten och dess utövare och därför inte heller ser det som en ”riktig” sport? Om man ser till 

exemplet ovan med de två artiklarna så är den om Angelica Augustsson skriven av en kvinna för 

tjejer i ridsporten. Medan den om Rolf-Göran Bengtsson är skriven av en man och inte lika tydligt 

riktad mot en viss läsargrupp. Det är intressant att tänka sig vad som skulle hända om man skrev om 

Rolf-Göran Bengtsson eller någon manlig ryttare på samma sätt som artikeln om Angelica 

Augustsson är skriven. Hur skulle det bli och vilka reaktionen skulle artikeln få? 
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3. Sammanfattande analys 

Det fanns fyra tydliga teman i debatten efter Jerringpriset vilka har undersökts närmre ovan. Vad en 

sport är och ifall ridsporten hör dit, vilka konsekvenser genusfrågan i ridsporten får, ridsportens 

överklasstämpel samt medias rapportering av ridsport. Jag har genom att undersöka dessa närmre 

lyft fram vilka föreställningar som ligger bakom debatten och hur de tar sig uttryck. 

 Den bild som har framkommit i materialet från internet och intervjuer visar att ridsporten 

har en tveksam plats i sportens fält. Om vi igen går tillbaka till Giulianottis fem kriterier för vad en 

sport bör innehålla för att bli accepterad och jämför med ridsporten, så innehåller den alltså tävling 

och fysisk ansträngning (dock omdiskuterat om det är tillräckligt), den har ett regelverk och 

institutioner samt går att mäta i resultat och rekord. Däremot, så är den inte helt kulturellt 

accepterad som sport i Sverige. Den har en lång tradition, men inte som ”folksport” då det har 

funnits begränsade möjligheter för alla som vill att delta. Till viss del är det så även idag eftersom 

det är dyrt att rida. En sport som fotboll är lättare och mer tillgänglig för flera att spela likaså 

ishockey, det skapar ett bredare intresse för dessa sporter. Detta har också visat sig i debatten på 

internet där man menar att ishockeyspelaren Daniel Sedin borde ha vunnit istället för Rolf-Göran 

Bengtsson. Man menade att Sedin inte bara hade gjort en bättre prestation utan också att ishockey är 

en populärare sport. 

 Jag skulle vilja säga att det femte kriteriet, kulturellt accepterad med en lång tradition 

som ”folksport”, är det viktigaste för att en sport ska vara bred och populär. En sport som inbjuder 

många att delta, både aktivt eller som åskådare, skapar gemenskap och något att samlas kring. Det 

är framförallt det kriteriet som ridsporten har svårt att uppfylla, vilket också gör den ifrågasatt, 

vilket i sin tur ledde till en debatt när en ryttare vann ett så prestigefullt idrottspris som Jerringpriset. 

Det finns dock en motsättning i detta. Ridsporten har ända sen 70-talet strävat efter att bli och vara 

en ”folksport”, ridskolorna kämpar för att kunna hålla låga priser så att många kan rida och från 

ridsportens håll försöker man tona ner överklasstämpeln. Men de föreställningar som finns kring 

ridsporten som överklassport förefaller vara för starka för att den ska få en annan status. 

 Det finns ett ordspråk som säger att ”det krävs tre generationer för att bli en riktig ryttare”.  

Det syftar på att det krävs en speciell kunskap för att lära sig rida och kommunicera med hästen, 

vilken tar så lång tid att lära sig att det kräver att kunskapen redan ”finns i släkten” för att en ny 

ryttare ska kunna lära sig i tid. Denna mentaliteten som finns i ridsporten trots att man vill göra den 

mer öppen bidrar till att ridsporten verkar vara utestängnade för en stor grupp människor. Det krävs 

kulturellt kapital i form av kunskap och erfarenhet för att kunna vara en del av ridsporten på riktigt. 

Även om ridsporten i Sverige idag inte är en överklassport i den bemärkelsen att det bara är det allra 

rikaste som rider, så är den inte inbjudande för vem som helst att delta i och kan därför idag 
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fortfarande ses som att den endast är till för en viss grupp människor. 

 Överklassperspektivet uttrycktes alltså i debatten genom att ridsporten sågs som 

utestängande, dyr eller bara till för rika ”småtjejer”. Något annat som också debatterades var just 

dessa ”småtjejers” roll i sportens fält. Kvinnor har en lägre status än män i sportens fält, klassisk 

manlighet är ett kapital som väger tungt för att bli accepterad där. Det visade sig i materialet genom 

hur det skrevs om manliga idrottare på ett annat sätt än kvinnliga. Men framförallt hur det i 

debatterna framkom hur kvinnor inte ansågs ha samma sportkunskaper som män och därmed inte 

hade rätt att ha en åsikt som räknas i fältet. Sporter som är förknippade med kvinnor fick mindre 

utrymme i kvällstidningarna jag har använt i min undersökning. Det gäller inte bara ridsport utan 

även damfotboll etc. Det skrevs och kommenterades på ett annat sätt i många av artiklarna i mitt 

material som handlade om kvinnliga idrottare jämfört med motsvarande om män. I de exempel jag 

har visat blev idrottande kvinnor sexualiserade eller stereotypiserade med traditionella kvinnliga 

egenskaper som moderlighet och omhändertagande. Män som är aktiva ryttare fick ibland 

en ”kvinnlig stämpel”. De betraktades som ”bögiga”, som en förklaring till varför de höll på med 

något som förknippades med kvinnor och framförallt unga flickor. När det skrevs om en manlig 

ryttare lyftes just hans manliga attribut fram trots, eller tack vare, att han ägnade sig åt ridsport. 

 Till sist var hästen, som en förutsättning för ridsporten, något som diskuterades i debatten. 

Det är den som skapar vissa av de motsättningar som finns mot ridsport. Den gör att den mänskliga 

prestationen och fysiska ansträngningen uppfattades som tveksam. Hästens prestation i sporten var 

svårdefinierad. Var den ett redskap, en lagspelare eller helt enkelt bara en häst? Den gavs dock stor 

betydelse, inte bara för möjliggörandet av sporten utan också för att bidra till de förväntningar som 

knöts till ridsport. Den är en del i hela den kultur som finns runtomkring stallet samt både i och 

utanför själva hästtävlingarna och den ger en annan dimension till ryttaren som idrottare än vad en 

fotbollsspelare eller friidrottare har. Ryttaren är inte bara en idrottsman eller kvinna utan också en 

hästmänniska som därmed även kunde förknippas med en hobby. 

 

3.1 Konfliktskapare 

Dessa faktorer bidrar tillsammans till att ridsporten hamnar lite utanför många andra sporter. Den är 

ingen en bollsport, inte friidrott, kampsport eller liknande. Den tycks befinna sig i ett gränsland och 

blir därför något som det uppstår konflikter kring i fältet. 

  Beverley Skeggs menar att respektabilitet är något det normaliserade får (2000:35f). Hon 

skriver om att vita borgerliga kvinnor utnämndes som respektabla i England och svarta fattiga 

kvinnor var motsatsen. I sportens värld är den starka, modiga och uthållige mannen som med sin 
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egna kropp alternativt med hjälp av ett lag utför idrottsprestationer, det normaliserade och 

respektabla. Det som inte passar in i den beskrivningen får svårare att bli respektabelt och har inte 

det kapital som krävs för att ta sig in sportens värld. Det medför bl.a. att det inte blir lika attraktivt 

att rapportera om i media, eller att följa som allmänt sportintresserad. Ridning som är både 

förknippat med kvinnor samt innebär en omdiskuterad fysisk ansträngning riskerar därmed att 

hamna bland det ej respektabla. 

 Debatten om ridsportens status är ett exempel på hur en sport kan få, ta, sin plats i samhället 

genom sin historia och kulturella föreställningar, samt vad dessa föreställningar utvecklas till att 

omfatta. Fler sporter befinner sig liksom ridsporten i gränslandet till vad som betraktas som sport 

eller inte. Gemensamt för dem är att status, liksom respektabilitet inom sportens värld, inte bara 

byggs med argument och av aktörer inom sportens fält utan också av mer allmänt kulturella 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt samt jämförbara fysiska prestationer, inte minst 

i förhållande till vilka redskap dessa prestationer kräver. 
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