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Sammanfattning   

Syftet med studien var att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna sig i 

stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både människor emellan 

men också mellan människa-häst. Som en del av syftet jämförs ridskoleryttare och 

privatryttares emotioner. Syftet besvarades genom tre frågeställningar (1) Vilka positiva 

emotioner framhålls av intervjupersonerna? (2) Vilka negativa emotioner framhålls av 

intervjupersonerna? (3) Finns det en skillnad när det gäller vilka emotioner som beskrivs av 

ridskole- respektive privatryttarna? Vi valde att använda oss av kvalitativ metod. Intervjuerna 

har genomförts både med personer som rider på ridskola och personer som har egen häst 

inackorderad i privatstall. Totalt sett har tretton personer intervjuats. I analysen användes 

sociologiska och socialpsykologiska teorier om emotioner, roller, makt och grupprocesser.  

  

Resultatet visar att intervjupersonerna framhåller både positiva och negativa emotioner av att 

befinna sig i stall. Det framgår att intervjupersonerna känner en stark gemenskap i stallet men 

också att det sker en form av mobbning. Det finns vissa beteenden i stallet som skapar 

konflikter och irritation som bidrar till en sämre gemenskap. Resultatet visar vidare att det 

finns flera upplevelser av ridlärare och stallägare där både positiva och negativa emotioner 

nämns. Det framgår också av intervjupersonerna att det upplevs finnas hierarkiska ordningar 

där vissa grupper i stallet har mer makt och/eller status än andra grupper. Interaktionen mellan 

människa och häst upplevs också både positiv och negativ. Det tolkas finnas skillnader i hur 

emotionerna beskrivs mellan ridskoleryttare och privatryttare gällande gemenskap, ledare och 

vilka grupper i stallet som har mer makt och/eller status.  

  

Nyckelord:  

Stallkultur, gemenskap, interaktioner, emotioner, makt, roller, human animal studies. 

 

  



 
 

Abstract  

The purpose of the study was to investigate how people are emotionally affected by being in 

stables based on the relationships and interactions that occur there, both between humans but 

also between human-horse. As part of the purpose, riding school pupils and private rider 

emotions are compared. The purpose was answered through three questions (1) What positive 

emotions are highlighted by the respondents? (2) What negative emotions are highlighted by 

the respondents? (3) Is there a difference when it comes to what emotions are described by 

ridning scool- and private riders? We chose to use a qualitative method. Interviews have been 

conducted with both people who is riding at riding school and people who have their own 

horse boarded in private stable. A total of thirteen people have been interviewed. The analysis 

used sociological and social psychological theories of emotions, roles, authority and group 

processes.  

The result shows that the respondents emphasize both positive and negative emotions of being 

in stables. It appears that the respondents feel a strong community, but also that there is a 

form of bullying. There are some behaviors in the stable that create conflicts and irritation that 

contribute to a worse community. The result also shows that there are several experiences of 

riding teachers and stable owners where both positive and negative emotions are mentioned. It 

also appears from the respondents that there are perceived hierarchical arrangements where 

some groups in the stable have more authority and/ or status than other groups. The 

interaction between human and horse is also experienced both positively and negatively. 

There are interpreted differences in how emotions are emphasized between riding school 

riders and private riders regarding community, leaders and which groups in the stable have 

more authority and/ or status.  

Keywords:   

Stable culture, community, interaction, emotions, authority, roles, human animal studies. 

 



 
 

Förord  

Vi vill tacka våra intervjupersoner som ställt upp på intervjuer och delat med sig om sina 

berättelser och upplevelser i olika stall. Vi vill även ge vår handledare Annika Jonsson ett 

stort tack för värdefull hjälp och goda råd, utan dig hade denna uppsats inte varit möjlig att 

genomföra, tack!  

Mikaela Jakobsson och Sofie Heinered  
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1. Inledning 
  

De flesta människor som har ett hästintresse väljer att lägga mycket tid på det. De som rider 

på ridskola tillbringar tid i stallet både innan och efter sin ridlektion, innan lektionen ska 

hästarna förberedas och efter lektionen ska utrustningen på hästarna plockas av. På ridskola 

rids lektionen i en grupp tillsammans med andra ridskoleelever. De som har egen häst kan, om 

möjlighet finns, ha hästen uppstallad i ett stall hemma eller välja att ha sin häst inackorderad i 

ett stall hos någon annan. Det finns både mindre och större stall där antalet inackorderade 

varierar. Stallet är en plats där människor med ett gemensamt intresse möts och där många ska 

samspela. 

Uppsatsen handlar om att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna sig i 

stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både människor emellan men 

också mellan människa-häst. Uppsatsen kombinerar socialpsykologiskt perspektiv med ett 

djursociologiskt perspektiv. Djur är och har varit en integrerad del av utvecklingen i de 

mänskliga samhällena. Vissa sociologer har kommit fram till att det är med och genom djur 

som människan har blivit de vi är och genom djuren har samhällena möjliggjorts. Utan 

människans förbindelser med djur skulle inte samhällena ha tagit den form som de har gjort 

(Carter & Charles, 2018). Inom djursociologin finns allt från att se djur som representation 

och uttryck för något, till att deras delaktighet och närvaro i interaktionen analyseras, till att 

slutligen analysera de icke-mänskliga djuren som subjekt, vilket innebär djurens kultur, motiv 

och livsvärld (Holmberg, 2006). 

Historiskt sett har hästen alltid funnits vid människans sida. Innan och under 1950-talet 

användes hästen främst inom armén och jordbruket. År 1886 bildades den första ridklubben i 

Sverige, och 1954 startade Den Svenska Ponnyklubben och året efter hölls den allra första 

ponnytävlingen för barn. Sedan dess och fram till idag har ridsporten utvecklats kraftigt, 

hästnäringen har förändrats från att vara något som överklassen hade som syssla till att bli en 

ny näringsgren inom det svenska lantbruket (Bergström, 2007). Idag kommer en halv miljon 

svenskar i kontakt med hästar på ett eller annat sätt. Svenska ridsportförbundet består av 

nästan 1000 medlemsföreningar varav cirka hälften driver ridskola (Svenska 

ridsportförbundet, 2019). I Sverige är ridsporten den sjätte största sporten och den näst största 

ungdomsidrotten. Det finns hästar på 61 700 fastigheter och totalt sett finns det 355 500 hästar 

i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2017). 
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För många handlar relationen mellan häst och människa om vänskap, livskraft och arbete. 

Hästen får människor att mötas, utvecklas och känna lycka (Svenska ridsportförbundet, 2017). 

I stallet skapas och finns flera relationer, dels relationer mellan människa och häst men också 

sociala relationer människor emellan. De som befinner sig i stallet har ett gemensamt intresse, 

hästarna (Bergström, 2007). Någonting som bör beaktas i en studie som denna är att det finns 

åsikter om relation mellan människa och djur, där det anses att relationen är påtvingad. Carter 

och Charles (2018) skriver om Antropocentrism som betyder att man ser djur som de andra 

och att de inte har samma förmågor som människor har, att de inte har en egen vilja. 

Författarna menar att sociologer skilt djur och människor åt, men de själva anser att vi är 

ganska lika och att vi bör se djur som aktörer inbäddade i nätverk precis som människor är. 

 

Mot bakgrund till att ridsporten växer och att det i stallet finns sociala relationer där många 

människor interagerar så är denna uppsats intressant ur ett sociologiskt perspektiv. Vi 

upplever att forskning om sociala relationer i stall är begränsad, de tidigare forskningar som 

hittats om stall ur det sociologiska perspektivet är framförallt forskning om genus och att 

stallet fostrar till driftiga ledare men väldigt lite om sociala relationer och interaktioner i 

stallet. 

 

Då vi båda har hästar som intresse föll det sig naturligt att skriva om ridsport när det skulle 

väljas ämne, att det landade i just denna studie är för att vi upplevt att det kan uppstå en hel 

del känslor relaterat till stall och hästar. Hur känner sig personerna när de befinner sig i stallet 

med andra människor? Hur känner de när de är med hästen? Vi vill ta reda på vad som händer 

inom en grupp människor med ett gemensamt intresse. Varför det är intressant att studera 

skillnader mellan ridskoleryttare och privatryttare är för att det går att tänka att dem befinner 

sig i två olika typer av stall. I privatstallen har privatryttarna sin egen häst inackorderad 

medan ridskoleryttarna inte är inackorderade på samma sätt. På ridskolorna finns en 

verksamhet med ett antal hästar där det går att bli medlem om man vill rida lektion på 

verksamhetens hästar, eftersom ridskolorna har medlemskap befinner det sig fler människor 

där än i privatstallen. Det är intressant att se om intervjupersonerna i dessa två typer av 

stallkulturer upplever olika emotioner.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna sig i stall 

utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både människor emellan men 

också mellan människa-häst. Som en del av syftet jämförs ridskoleryttare och privatryttares 

emotioner. Syftet kommer besvaras genom tre frågeställningar: 

  

• Vilka positiva emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

• Vilka negativa emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

• Finns det en skillnad när det gäller vilka emotioner som beskrivs av ridskole- 

respektive privatryttarna?  

  

1.2 Avgränsningar 
 

Då studiens syfte är att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna sig i stall 

utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där så är den avgränsad till stall där 

det finns en stallkultur, kriterierna har varit att det ska finnas minst fyra personer i stallet för 

att det ska kunna finnas en grupp människor som träffas och interagerar. De stall vi undersökt 

är ridskolor och privatstall. Tanken från början var att det enbart skulle vara personer som har 

hästar inackorderade i stall och personer som rider på ridskola, inte stallägare och ridlärare, 

men i studien är en intervjuperson stallägare och en annan jobbar extra som ridlärare. 

 

1.3 Disposition 
  

Studiens första kapitel är en introduktion till ämnet där ämnet sätts i en samhällelig kontext 

och området ringas in. I andra kapitlet presenteras en översikt över tidigare och relevant 

forskning utifrån studiens syfte. I tredje kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna 

som används för analys av resultatet. I kapitel fyra presenteras det metodval som studien 

grundar sig på, tillvägagångssätt, tillförlitlighet och trovärdighet samt reflektion kring etiska 

överväganden. I kapitel fem redovisas studiens resultat i tre övergripande teman med 
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underrubriker, resultatet analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 

forskning. I kapitel sex, som är det sista avsnittet, presenteras en slutsats och diskussion samt 

att förslag på framtida forskning förs fram. 
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2. Tidigare forskning 
  

I detta kapitel presenteras en översikt över tidigare studier kring sociala relationer samt 

interaktion mellan människa och häst. Dessa tidigare forskningar är relevanta för analysen i 

vårt arbete. 

  

2.1 Sociala relationer 
  

“Alla är ju med alla … - Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan” skriven av Maria 

Heintz (2018) är en doktorsavhandling som handlar om barn och deras sociala relationer i 

skolan, hur relationerna skapas och hur det påverkar barnen. Författaren skriver att umgänge i 

skolan är viktigt för barn och att de lägger mycket tid på att få vara en del av en kompisgrupp. 

De sociala relationer som barnen skapar i skolan påverkar hur de mår, det påverkar även deras 

framtida personliga utveckling och sociala interaktion. Heintz (2018) refererar till Thornberg 

(2007) som gjort flera studier som visar att mobbning är en social process. 

Interaktionsmönster och grupprocesser i skolklassen har betydelse för om mobbning 

uppkommer. Däremot väljs oftast kompisgrupper efter ömsesidiga känslor, värderingar och 

gemensamma intressen. Det är heller inte givet att barn delar samma värderingar och intressen 

med hela sin skolklass. Doktorsavhandlingen går ut på att bidra till att öka kunskapen om vad 

som händer när barn interagerar i skolklassen. Det görs genom att studera barns interaktion 

med varandra för att öka kunskapen om grupprocesser. 

  

Något som tas upp i den vetenskapliga tidskriften Hästar är mitt liv skriven av Marie 

Bergström (2007) är att utöver den relation som finns mellan människa och häst skapas även 

sociala relationer mellan människor. Liknande nämns i Husdjur och folkhälsa skriven av 

Margareta Håkansson m.fl. (2008) som är en litteraturöversikt om betydelsen av 

sällskapsdjuren och lantbrukets djur för människors hälsa. Det skrivs, förutom att djuren gör 

människan till en flockmedlem, så får djuren människan att ingå i en social grupp av 

människor med liknande intressen. Människor ingår i olika föreningar, tittar på utställningar 

och dras till olika sammanhang där djur förekommer. Karin Redelius (2002) har också 

uppmärksammat ridsporten i doktorsavhandlingen Ledarna och barnidrotten. Slutsatser som 

dragits i avhandlingen är att ridsporten är hierarkiskt organiserad och vuxenstyrd med krav att 
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inordna sig i grupp, passa tider, följa instruktioner och prestera. 

 

Boken Etablerade och outsiders, skriven av Norbert Elias och John Scotson (2010), bygger på 

en studie som handlar om ett litet förortssamhälle kallad Winston Parva. Elias och Scotson 

(2010) skriver om en social relation mellan två grupper i samhället och mellan dessa två 

grupper finns en maktskillnad. Samhällets olika delar benämndes som zon 1, 2 och 3. Zon 1 

var ett medelklassområde och personer som bodde där kom ursprungligen från zon 2, ett 

gammalt arbetarklass-distrikt. Zon 3 var också ett arbetarklassområde med invånare som var 

nyinflyttade från London. Zon 3 ansågs vara sämre än de andra zonerna. Varför zon 1 och 2 

ansågs bättre än zon 3 var att zon 1 och 2 var mer etablerade i området då dem bott där under 

en längre tid än zon 3. Zon 1 och 2 hade under denna tid skapat traditioner och sociala normer 

som alla i samhället underkastade sig. Så när zon 3 senare kom till samhället skapades en 

social spänning mellan grupperna.  

 

De traditioner och sociala normer som skapades av de etablerade, zon 1 och 2, medförde 

särskilda handlingsmönster som anammades inom gruppen. Outsidersgruppen, zon 3, 

anklagades för en rad olika saker som författarna anser ses som gemensamma för de flesta 

outsidersgrupper i samhället. Outsidersgrupper ses som opålitliga, odisciplinerade och 

laglösa. Genom sammanhållningen som fungerade som en typ av maktresurs, kunde de 

etablerade se till att reservera sina sociala positioner och kunde ytterligare stärka sin egna 

sammanhållning och utestänga de andra.   

 

Då studiens syfte är: att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna sig i 

stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både människor emellan 

men också mellan människa-häst, så är tidigare studier om sociala relationer relevant då 

människor i stallet möts och interagerar med varandra. 

  

2.2 Interaktionen mellan människa och häst 
  

Inom samhällsvetenskapen har forskare tänkt att djur är olik oss människor. I artikeln The 

animal challange to sociology vänder Bob Carter och Nickie Charles (2018) på det och pratar 

istället om på vilka sätt vi är lika. Författarna anser att djur bör ses som aktörer på samma sätt 

som människor, att de också är inbäddade i olika nätverk av aktörer. Det har visat sig att djur 
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lär varandra saker vidare från generation till generation och kommunikation förekommer 

också på olika sätt mellan djur (Carter & Charles, 2018). 

 

Håkansson m.fl. (2008) skriver det att det går att se att djur finns som en integrerad del av 

många människors vardagsliv, som en del av den privata sfären, på arbetsplatsen och som del 

av kulturutbudet. Litteraturöversikten visar att husdjur påverkar människors hälsa positivt och 

påverkan sker fysiologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Rapporten tar upp att kontakt 

med djur minskar vår stress och när människan klappar ett djur blir både människan och 

djuret lugnare. Detta beror på ämnet oxytocin som frigörs vid beröring, förutsatt att 

beröringen upplevs som positiv. 

 

Kentauren - Om interaktion mellan häst och människa, skriven av Jonna Bornemark och Ulla 

Ekström von Essen (2010), är en antologi som består av 10 bidrag, bidragen är berättelser om 

interaktionen mellan häst och människa från olika perspektiv. Utifrån vår studie väljs fokus på 

bidraget där Mari Zetterqvist Blokhuis (2011) skriver en forskningsöversikt om Hur fungerar 

samspelet mellan ryttare och häst? Det skrivs om samspelet (interaktionen) i ridningen 

mellan ryttare och häst. Resultatet i ridningen påverkas av att ryttare och häst har ett bra 

samspel. Några faktorer som påverkar ett bra samspel är: ryttarens ridstil, ryttarens 

personlighet, ryttarens sinnesstämning, ryttarens sits och hjälper. Hästens temperament, 

hästens rörelser och hästens ras/exteriör. Att rida på en häst som väger ca 500 kg upplevs som 

en fantastisk känsla, som ryttare uppfattar man varje rörelse i hästens muskler och känslan är 

att ryttarens minsta tanke påverkar hästen. “Häst och ryttare blir >>ett<< och det behövs bara 

en lätt kramning i tygeln eller en anspänning i någon av dina muskler för att hästen ska 

reagera” (Mari Zetterqvist Blokhuis, 2011, s. 76). 

 

Ett bra samspel definieras genom att ryttaren ska ha en bra känsla på hästen och det ska 

upplevas harmoniskt. Ryttare och häst är uppmärksamma på varandra och accepterar 

varandras olika signaler, signalerna från ryttaren ska nästintill inte synas för dem som ser på. 

När detta samspel inte fungerar upplevs det att hästen inte reagerar på signalerna som ges, hur 

mycket ryttaren än försöker så får hen ingen kontakt och det i sin tur blir inte ett samspel. 

Ryttare och häst kan inte kommunicera genom språk så ryttare kommunicerar till hästen 

genom sin sits och sitt kroppsspråk (Zetterqvist Blokhuis, 2010). Men det är viktigt att förstå 

att ridning bara är en av många aktiviteter där samspelet mellan människa och häst analyseras. 

Relationen mellan parterna börjar redan i hanteringen på marken, när hästen borstas, när den 
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leds till och från hagen och när man ger den mat (Bornemark & Ekström von Essen, 2010). 

 

För att möta studiens syfte: att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna 

sig i stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både människor 

emellan men också mellan människa-häst, så är tidigare forskning om djurs påverkan på 

människor och interaktionen mellan häst och människa relevant. Detta för att emotioner i 

stallet inte enbart handlar om det sociala med andra människor utan också om relationen och 

interaktionen med hästen. Det skapar en förförståelse hur forskning kring ämnet för sig och 

det ger inblick i vad för aspekter som är med och påverkar. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
  

I detta kapitel presenteras de sociologiska och socialpsykologiska teorier som använts. De 

teorier som fanns i åtanke innan det empiriska materialet samlats in var emotioner och makt. 

Allt eftersom det empiriska materialet analyserades tillkom teorier om grupprocesser och 

roller. Teorier om emotioner är relevant för denna studie då det i grunden är upplevelserna 

och emotionerna den handlar om. I stallet uppkommer positiva och negativa emotioner, både 

i sociala relationer mellan människor men också mellan människa-häst. Teorier om roller är 

relevant då det finns stallägare och ridlärare som har betydelsefulla roller i stallet, dessa 

roller kan skapa olika emotioner hos intervjupersonerna. Teorier om makt är passande då det 

i stallet finns grupper och personer som upplevs ha mer makt än andra. Teorier om 

grupprocesser är relevant då det i stallet är en grupp med människor och i dessa grupper 

finns olika strukturer och processer. 

  

3.1 Emotioner 
  

Eduardo Bericat (2015) har skrivit The sociology of emotions: Four decades of progress som 

är en inledande och kritisk översikt över sociologers arbeten om emotioner. Det skrivs att det 

finns många olika teoretiker som försöker förklara vad vi har för emotioner och varför de 

finns. Bericat (2015) menar att studier om emotioner är komplext.  

  

The study of emotions is never simple, because emotions are part of an active 

process and can undergo multiple and enigmatic transmutations that are both 

voluntary and involuntary, or conscious and unconscious (Bericat, 2015, s. 494) 

  

Åsa Wettergren (2008) skriver i boken Emotionssociologi att emotioner finns med oss 

överallt, hela tiden. Genom de sammanhang vi befinner oss i och genom de erfarenheter vi har 

formas, regleras och påverkas våra emotioner. Emotioner är vår drivkraft för att kunna handla 

och agera. Hur vi agerar och handlar med våra emotioner är det som avgör hur vi uppfattas i 

sociala kontexter. Från det att vi föds så socialiseras vi in i att hantera våra emotioner. Denna 

hantering av emotioner pågår hela tiden och vi är inte alltid medvetna om det (Wettergren, 

2008). Emotioner är ett fenomen som har sitt ursprung i situationer som är sociala och det är 

emotioner som ligger till grund att vi handlar (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). 
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 En emotion bygger på fyra komponenter: 

• Situationsbedömning 

• Sinnesförnimmelser 

• Fritt eller hämmat uttryck av expressiva gester 

• Den fjärde komponenten är en kulturell beteckning på specifika kombinationer av de  

tre första komponenterna 

(Thoits, 1990) 

 

Situationsbedömning är att först bedöma situationen. Sinnesförnimmelser är att det uppstår en 

känsla till situationen, den tredje punkten är uttryck och handlande, det beror på punkt ett, 

vilken situationsbedömning man gör och punkt två vilken känsla som uppstår av 

situationsbedömning. De behöver inte följa varandra i en rangordning utan det bygger på att 

alla fyra komponenter ska vara med, men den sista ger en tydlig riktning om att när man talar 

om emotioner så är de både sociala och biologiska (Wettergren, 2008). 

  

Wettergren (2008) skriver att vårt flöde av emotioner kan kallas emotionella processer och 

det är det som sker mellan människor. En specifik emotion kan ibland urskiljas som vi då kan 

reflektera över och bli medvetna om. Men det kan ibland vara svårt att peka ut en enda 

emotion när det sker en interaktion med andra, det beror på sammanhanget vi befinner oss i, 

hur de emotionella processerna påverkas och vilka avsikter de inblandade aktörerna har. Den 

kulturella kontexten spelar en stor roll. Är det inte en specifik känsla som eftersöks till en viss 

handling är emotionella processer bra för att förklara. De poängterar flödet som uppstår av 

emotioner och diffusa övergångar mellan de olika emotionerna. 

  

Bakgrunds- och förgrundsemotioner använder Wettergren (2008) för att skilja mellan 

emotioner. Vissa emotioner är (oftast) omedvetna, diffusa, lugna och sen finns det de som 

(oftast) är medvetna som har ett tydligt objekt och är starka. 
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Figur 1. Två olika upplevelser, förnuft och emotion som ett kontinuum enligt 

Wettergren (2013, s.20). 

 

Wettergren (2008) har för att tydliggöra det satt förnuft i ena änden och emotioner i den andra 

i form av ett sträck. Det ska inte missförstås genom att tro att individen är mer förnuftig på 

ena sidan och mer emotionell på den andra sidan. Utan förnuft och emotioner är något som 

hänger ihop, vilket innebär att individer alltid är emotionella och skulle det inte vara så går det 

inte agera förnuftigt. De emotionella processerna är lugna och ligger i bakgrunden i 

förnuftsänden. Det finns då fokus på ett objekt, en handling eller en specifik uppgift. Trots 

detta finns det fortfarande en medvetenhet om emotionerna som finns trots det som görs. Den 

andra änden, emotionsänden är där det finns en medvetenhet om att individen känner något. 

Det innebär att känna kontroversiella emotionella processer eller processer som eventuellt kan 

bryta mot omgivningens normer och oskrivna regler för hur det ska kännas, hur det ska visas 

och när. Den emotionella processen blir här istället i fokus för individens uppmärksamhet 

eftersom händelsen måste hanteras. ”De emotionella processerna rör sig från bakgrund till 

förgrund, blir objekt för handling och reflektion.” (Wettergren, 2008, s. 21). Med de här 

emotionella processerna och de fyra komponenterna av vad en emotion är, kan det beroende 

på situation, sägas att av omständigheter och krav kommer den medvetna hanteringen och 

reflektionen av vad som uttrycks och vad som känns variera. 

 

Wettergren (2008) skriver också om flytupplevelse som innebär upplevelser av fokus, 

koncentration och helhet. “Individen går in i ett annat universum där hon känner perfekt 

samstämmighet mellan sin förmåga och den uppgift som ska utföras” (Wettergren, 2008, 

s.65). En person utifrån kan uppleva en person som har flyt som asocial och inåtvänd för att 

personen med flyt har uppmärksamhet och fokus någon annanstans. Individen kan efteråt 
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känna sig stolt, tillfredsställd och glad och ha en känsla förnimmelser av lugn, klarhet och 

stärkt självkänsla. Flytupplevelser kan till exempel vara en kreativt utmanande uppgift som 

personen upplever att den är kompetent att klara av, det kan vara att läsa en bra bok eller klara 

av ett träningspass. Men flytupplevelser kan även vara kollektiva som till exempel när en 

person arbetar i en bra grupp eller spelar i ett band. En förutsättning som är viktig för 

flytupplevelser enligt Bloch (2002) är att personen får den tid som krävs för uppgiften och 

omgivningens förståelse. 

  

Stressupplevelse är också någonting som Wettergren (2008) tar upp. Det innebär att den 

aktivitet eller uppgift som man tänkt utföra hackas upp och störs av andra uppgifter. 

“Individen upplever att kraven på henne/honom överstiger den egna förmågan, att tiden inte 

räcker till, eller att situationen ligger bortanför hans/hennes kontroll” (Wettergren, 2008, s. 

65). Med det menas att hela tiden ligga steget före i tanken med den uppgift man är upptagen 

med. Tanken hoppar mellan olika uppgifter och det infinner sig en känsla av att det inte går 

att arbeta fort nog och det skulle kunna resultera i brist på fokus och koncentration. Detta kan 

enligt Bloch (2002) ge upphov till starka känslor och vara en orsak till att 

emotionshanteringen bryter samman. Stress kan vara något som framkallar en mängd olika 

emotionella processer. Olika handlingar hamnar i konflikt med varandra för att det finns en 

vilja att alla ska utföras samtidigt. Finns det en plan som gång på gång inte håller leder det till 

en stress, vilket i sin tur kan leda till känslor av panik, frustration, dålig självkänsla och sorg. 

Alla de känslorna handlar om att omgivningens krav upplevs som orimliga, oförenliga och 

övermäktiga. Känslan av stressupplevelser kan leda till spändhet, trötthet, otillräcklighet, 

skam och hopplöshet. Känslan kan även leda till kroppsligt obehag och kan generera 

aggressiva utbrott och ångest. 

 

3.1.1 Interaktionsritualer 

  

Randall Collins (2004) skriver i boken Interaction Ritual Chains om hur interaktionsritualer 

fungerar, om en interaktionsritual är lyckad så uppstår hög emotionell energi. Collins menar 

att människor behöver dessa ritualer och ständigt söker efter dem, medvetet eller omedvetet. 

Interaktionsritualer uppstår i alla möten där minst två personer möts, och beroende på hur 

lyckad interaktionen blir kan de som deltar i ritualen känna hög eller låg emotionell energi. 
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Om deltagarna känner hög emotionell energi kan deltagarna vilja fortsätta utföra ritualerna 

och då bildas rituals kedjor. 

  

För en lyckad interaktionsritual krävs fyra rituala förutsättningar: ett fysiskt möte mellan minst 

två personer, en barriär mot omvärlden, gemensamt fokus samt en gemensam känsla. I en 

lyckad interaktionsritual genereras fyra utfall: deltagarna upplever en känsla av 

gruppmedlemskap eller gruppsolidaritet, deltagarna skapar symboler, märken, emblem som 

symboliserar gruppen med respekt och i gruppen uppstår starka band och stark deltagarna 

får emotionell energi som innebär upprymdhet och känslor av tillit, styrka, entusiasm och 

stark vilja att handla, sammanhållning. En misslyckad interaktionsritual genererar det 

motsatta. Där låg emotionell energi förekommer känslor som exempelvis trötthet, 

misstänksamhet eller uppgivenhet. 

 

3.1.2 Mobbning 

  

Charlotte Bloch (2002) har gjort en fenomenologisk studie som heter Moods and Quality of 

life, den handlar om mobbning eller också kallat face-threatening. Det innebär handlingar 

som hotar individens ansikte som till exempel hens status och sociala plats. I studien är 

negativa handlingar som riktas mot samma personer och som har pågått under en längre tid 

mobbning. Det kan vara handlingar som att bli ignorerad, negativt skvaller, humor på den 

utsattes bekostnad och utskällningar. Dessa handlingar kan leda till emotioner som osäkerhet, 

sorg, rädsla, skam, vrede och misstillit/ misstro hos offret. Den som mobbas isoleras och 

förlorar sin sociala plats. De här exemplen i Bloch (2010) studie innefattar alltifrån indirekta 

kommentarer med prat bakom ryggen till öppna utskällningar. 

 

Mobbning kan ses som en maktritual initierad av degraderingsförödmjukelser “du är svagare 

än oss”, det upprätthålls sedan genom förskjutningsförödmjukelser som innebär att “du tillhör 

inte oss” och förstärkningsförödmjukelser som innebär att “du är en sämre person än oss”. 

 

Är mobbarna fler än en person blir det tydligt hur de genererar solidaritet och emotionell 

energi i den mobbande gruppen. Mobbandet blir en maktritual om det är fler personer som är 

med och mobbar. Detta för att det då är fler som är med och deltar, hejar eller skrattar. Då 

erkänns handlingarna som accepterade och mobbandet blir en statusritual, genom att den som 
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mobbar mest blir allas beundran och rädsla. Detta genererar mycket emotionell energi för de 

som mobbar till skillnad om mobbandet hade pågått i skymundan. “Detta innebär att de 

passiva, de som tittar på och men inte deltar indirekt också är delaktiga och viktiga för 

mobbningen som interaktionsritual” (Wettergren, 2008, s. 104). 

  

3.2 Rollteori 
  

Erving Goffman (1959/2014) skriver i Jaget och maskerna att en individ bör betrakta sig själv 

som en rollgestalt när hen ser på sitt “jag”. Det innebär att det inte är vår inre 

motivationsprofil, våra personlighetsegenskaper eller drifter som avgör hur vi upplever oss 

själva. Det som bestämmer hur vi upplever oss själva är de handlingar vi gör och Den andres 

reaktion på våra handlingar. Goffman (1959/2014) liknar det med att det är en aktör som 

kliver på en scen och att aktören på scenen inte kan bibehålla sin mening med sin rollgestalt 

utan ett stöd från medaktörer och publiken. Efter föreställningen är det upp till publiken att 

bestämma det slutgiltiga resultatet av teatern och den rollgestalt som aktören har om de tycker 

den är bra eller inte, publiken har makten. Den kommunikation som aktören har med publiken 

är lika viktig som kommunikationen aktören har med sina medaktörer. 

  

Goffman (1959/2014) har även utvecklat begreppet rolldistans. Begreppet innebär att från 

barndomen och framåt genom de sociala möten som finns har individen utvecklat en förmåga 

att urskilja sig själv och sina olika roller, samt att individen diskriminerar mellan dessa två 

utan konflikter. Den som däremot inte klarar av denna diskriminering mellan jaget och rollen 

kan ses som socialt förvirrad eller i värsta fall psykotisk. Ett begreppspar Goffman 

(1959/2014) också utvecklat är cynisk respektive ärlig aktör. En ärlig aktör är en person som 

inte är medveten om den roll som spelas utan identifierar sig med rollen. En cynisk aktör vet 

att hen spelar en roll och är därmed inte identisk med sin roll. Det kan vara så att en ärlig 

aktör har gjort något eller tror på något som hen själv inte är helt medveten om eller kanske 

varit tvingad till. Men om aktören sedan på något sätt blir medveten om sin handling eller tro 

och inser att hen har låtsas varit någon med vissa åsikter. 
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3.3 Makt 
  

Mats Börjesson och Alf Rehn (2009) refererar i Makt till Michel Foucault som är en teoretiker 

som under sin tid lyfte begreppet makt. Foucault menade att makt inte enbart dyker upp i 

vissa specifika relationer utan han såg makt som någonting som alltid existerar i alla former 

av socialt liv. Foucault ville visa att vi alla är infångade i nätverk av makt och det är inte 

något bara vissa utövar och att makt alltid finns närvarande i sociala relationer. Inom varje 

socialt sammanhang finns det osagda regler, till exempel hur man beter sig i ett klassrum. 

Men dessa regler kommer inte från en viss specifik person eller uppifrån utan de skapas i det 

lokala sammanhanget (Börjesson & Rehn, 2009). 

  

Makt är inte någonting som kontrolleras av en enskild individ utan är ett komplext spel som 

sker mellan rörliga och mångfaldiga styrkeförhållanden som finns i exempel grupper, familjer 

eller institutioner. Eftersom makten är närvarande i alla former av socialt liv betyder det att de 

individer som utsätts för denna makt deltar i maktspelet där makten är relationell. Makten är 

aldrig oförändrat fördelad mellan de olika parterna utan styrkeförhållandet kan förändras, det 

går att säga att makten varierar i en ständigt pågående och oförutsägbar process. Makt är 

någonting som är ett resultat av mått och steg, manövrer, taktiska grepp, tekniker och 

mekanismer. “[...] makten som utövas inom den inte uppfattas som en egenskap eller en 

egendom utan som en strategi och att man inte utgår från att det herrevälde den leder till är 

något man “lägger beslag på” utan är resultatet av mått och steg, manövrer, taktiska grepp, 

tekniker och mekanismer [...]” (Foucault, 1975/2003, s. 32) I denna makt kan man se ett nät 

av aktiva och spända relationer (Foucault, 1975/2003). 

 

Makt/kunskap är också ett begrepp av Foucault som Börjesson och Rehn (2009) refererar till. 

Makten och kunskapen är tätt sammanflätade, han menar att det ena inte kan existera utan det 

andra. “Vad Foucault ville kommunicera med begreppet är en av hans mest centrala insikter, 

nämligen att makten och kunskapen är intimt ihop kopplade, till och med orubbligt 

sammanflätade” (Börjesson & Rehn, 2009, s. 46). Genom kunskap får man makt men det är 

också genom makten man kan få kontroll och uttala sig om kunskapen. Även om makten inte 

är någon egenskap eller egendom menar Foucault att makten inte är fullständigt anonym utan 

kan dyka upp i tillexempel vissa yrken. Läkaryrket är ett exempel där läkarens 
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kunskapsanspråk samtidigt är ett maktanspråk. En ökad kunskap om sjukvården ger läkarna 

makt att uttala sig och vidmakthålla sin auktoritet över patienterna (Börjesson & Rehn, 2009). 

 

3.4 Grupprocesser 
  

Bosse Angelöw och Thom Jonsson (2000) skriver i Introduktion till socialpsykologi att 

grupper uppstår av att olika individer med liknande intressen, mål, karaktärer etc. träffas i en 

planerad eller icke planerad form. I grupper blir människan individuella, grupp- och 

samhälleliga varelser. Men de grupper som människan tillhör är väldigt olika, de fyller olika 

funktioner, har olika strukturer, är relaterade till omgivningen, förändras och påverkar på 

olika sätt. Det går att betrakta grupper som sociala och levande system. 

  

Gemensamt för alla grupper är att det finns individer med medlemskap som är definierat eller 

icke definierat. Förutom att grupper har medlemmar så har de ytterligare fem gemensamma 

nämnare: normer, det finns formella och informella normer. Formella är oftast nedskrivna 

medan informella kan vara svåra att upptäcka. Informella normer är en del i rutinen och oftast 

pratas det inte om dem. Exempel är om det finns osagda sittplatser i ett klassrum och en 

individ sätter på någons sittplats då bryter denna individ mot normen. Bryter en individ mot 

normen kan sanktionerna mot denne få konsekvenser, personen kanske inte bli insläppt i en 

ny grupp eller så blir personen ute ur gruppen. Roller, det finns någon slags differentiering 

mellan medlemmarna, det kan vara roller som den tyste och den aggressive. Maktfördelning, 

en hierarki, makt- eller statusstruktur. Det ger vissa roller i grupper mer eller mindre makt och 

status. Denna fördelning kan ha två former, informell och formell. I den formella är det till 

exempel olika befattningar som ger individer mer befogenheter än andra. Medan makt - eller 

statusfördelning i den informella oftast följer någon form av praxis, till exempel att de som är 

äldre och/eller har mer erfarenhet är de som har mer befogenheter. Angelöw och Jonsson 

(2002) skriver att det kan vara komplext att beakta fördelningen i den informella gruppen. 

Kommunikation, hur medlemmarna kommunicerar med varandra. Relationer, det finns ett 

underförstått mål i gruppen samt en strävan om att hålla ihop. Det är en “vi-känsla”. Lyckas 

en grupp fortleva, förändras eller försvinna synes det vara relaterat till dessa faktorer 

(Angelöw & Jonsson, 2000). 
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4. Metod och material 
  

Kapitlet inleds med en beskrivning om vår förförståelse kring ämnet, sedan presenteras den 

valda ansatsen därefter förklaras urvalet, genomförandet, tillförlitlighet och trovärdighet. 

Vidare reflekteras det över etiska överväganden och slutligen avslutas kapitlet med en 

redogörelse för den förförståelse vi har kring ämnet. I en kvalitativ ansats finns flera olika 

datainsamlingsmetoder som går att använda sig utav.  

 

4.1 Förförståelse 
  

Vi båda har lång tids erfarenhet inom ridsporten och olika stallmiljöer. Det har varit ett stort 

intresse i livet och båda har arbetat i stall och vistats mycket i stallmiljöer. Under denna tid 

har vi upplevt både bra och dåliga exempel på grupper, sammanhållning och ledare. Detta är 

något vi av intresse har pratat med andra i stallet om och fått tagit del av olika historier hur det 

upplevs. Det var genom våra och andras historier denna studie växte fram och ett intresse av 

att undersöka det på ett djupare plan kändes spännande. Eftersom vi båda har mer erfarenhet 

av privatstall så ville vi även ta reda på hur det ser ut på ridskolor, dels för att få deras 

perspektiv men också för att se om det skiljer sig något åt i upplevelser mellan de olika 

stallen. 

 

4.2 Kvalitativ ansats 
  

Att välja metod är en väg som går från brist på kunskap till att införskaffa kunskap om ett 

fenomen. Forskaren ska ta reda på vilka eller vilket fenomen som undersökningen handlar om 

och sedan fundera på vilken metod som kan fånga fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015). Det 

är viktigt att forskaren reflekterar kring vad för slags kunskap som eftersöks och sedan 

försöka bilda sig en uppfattning om vilka metoder som lämpar sig för att uppnå målet. Till 

skillnad från kvantitativ ansats som i huvudsak fokuseras kring numerisk data så passar 

kvalitativa metoder till vår studie då det är en studie om personers subjektiva upplevelser där 

avsikten är att få en djupare insikt om deras tankar och erfarenheter kring ämnet (Kvale & 

Brinkman, 2014). Den kvalitativa ansatsen har tillåtit oss att försöka förstå 
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intervjupersonernas sätt att resonera eller reagera. Den har hjälpt oss att undersöka variation, 

urskilja handlingsmönster och upptäcka oväntade fynd (Trost, 2010). 

  

4.3 Urval 
  

Studiens urval är personer som rider på ridskola och personer med hästar som står 

inackorderade i privatstall. Då studiens syfte är att undersöka hur människor emotionellt 

påverkas av att befinna sig i stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där 

var ett kriterium att det i stallet fanns minst fyra människor. Storleken på stallen är varierande, 

bland privatstallen är det stall med: 3–5 inackorderade, 5–10 inackorderade och 10–20 

inackorderade. I ridskolestallen är ryttarna inte inackorderad på samma sätt utan där finns en 

verksamhet med ett antal hästar och det går att bli medlem om man vill rida lektion på 

verksamhetens hästar. Exakt hur många medlemmar det är på ridskolorna våra 

intervjupersoner rider på är svårt att uttala sig om men vanligtvis brukar en ridskola ha runt 

100–400 medlemmar, men detta kan variera beroende på hur stor ridskolan är. 

  

För att få ett så informationsrikt material och en så stor variation som möjligt valdes 

strategiskt urval. I ett strategiskt urval finns vissa variabler som bestämts innan och i denna 

uppsats var variablerna: personer som rider på ridskola och personer som står inackorderade i 

stall med minst 4 personer. Det finns en spridning i ålder där intervjupersonerna är mellan 18-

58 år. Gällande kön är det enbart kvinnor som ingår i studien, vi ville att män också skulle 

ingå, dock upplevde vi en svårighet att få tag på män då ridsporten är en kvinnodominerad 

sport. För att nå intervjupersoner kontaktades personer vi visste hade de rätta kriterierna för 

studien. Det skrevs även ett inlägg på Facebook (se bilaga 4). 

  

Via inlägget på Facebook fick vi tag på majoriteten av intervjupersonerna, men upplevde en 

svårighet att få tag på de allra sista. Då det är anonymt valdes det att inte fråga personer i vår 

närhet om de i sin tur känner personer som skulle vilja delta. Istället frågades personer i vår 

närhet om de kunde skriva och/eller berätta om vår undersökning med våra kontaktuppgifter 

så fick de som ville delta komma direkt till oss utan någon annans medvetande. 14 intervjuer 

var inbokade men det blev ett bortfall i sista intervjun då ett hinder uppstod på det bokade 

datumet. Vi bestämde oss för att inte boka om då det redan var kort om tid och det var svårt 
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att få till någon intervju inom ett par dagar. Totalt gjordes 13 intervjuer som var mellan 25-55 

minuter långa. 

 

4.4 Genomförande 
  

I följande avsnitt kommer genomförandet av studien beskrivas. 

4.4.1 Intervjuer 

  

I början var tanken att göra fokusgruppsintervjuer men vi insåg att den typen av datainsamling 

eventuellt skulle kunna medföra etiska problem. Det som kan bli komplicerat med att 

intervjua flera samtidigt är att de tystlåtna inte kommer till tals och de pratsamma tar över. 

Det är också en grupprocess och dessa processer kan leda till att vissa synpunkter och 

beteenden inte kommer från en enskild person utan denne personen har hängt på en annans 

synpunkt och beteende. Där av växte datainsamlingsmetoden kvalitativa intervjuer fram 

(Trost, 2010). 

  

När det talas om kvalitativa intervjuer cirkulerar flera begrepp, bland annat semistrukturerade 

intervjuer. För att få en så flexibel intervjuguide som möjligt är semistrukturerad 

intervjuguide ett bra val. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att de möjliggör en 

naturlig interaktion mellan intervjupersonen och intervjuaren så det är enkelt att i 

intervjusituationen kunna ställa relevanta följdfrågor. Då vår studie syftar till att förstå och 

beskriva intervjupersonernas emotioner passar en semistrukturerad intervjuguide bra. Genom 

denna metod går det analysera både de explicita beskrivningarna och vad som sägs mellan 

raderna. I den semistrukturerade intervjuguiden ordnades teman över de ämnen som skulle 

täckas och med förslag på frågor. Teman var: bakgrund, gemenskap, grupperingar/hierarkier 

och trakasserier/utanförskap. Då vi intervjuade personer som rider på ridskola och personer 

med hästar som står inackorderade i privatstall utformades två intervjuguider som skilde sig 

något åt (Kvale och Brinkmann, 2014). 

  

Några exempel på intervjufrågor till ridskoleryttare: Hur upplever du gemenskapen mellan 

ryttare på ridskolan? Upplever du att det finns grupperingar mellan ridskoleelever på din 

ridskola? Om ja, på vilket sätt och mellan vilka? Förekommer det att personer blir illa 
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behandlade? Om ja, av vem/ vilka reds dessa situationer ut? och några exempel på 

intervjufrågor till privatryttare: Hur upplever du gemenskapen i stallet? Upplever du att det 

finns grupperingar i stallet, om ja på vilket sätt? Förekommer det att personer blir illa 

behandlade? Om ja, av vem/ vilka reds dessa situationer ut? (se bilaga 2 och 3). 

  

För att underlätta för intervjupersonerna genomfördes intervjuerna där det var enklast för 

dem. Det varierade från deras hem, Karlstads universitet och stallet. Viktigast var att det inte 

fanns åhörare i närheten samt att det var en lugn miljö. För oss var en viktig och avslappnad 

interaktion tillsammans med intervjupersonerna viktig då vissa av våra frågor kunde uppfattas 

som känsliga. För att inte få något maktövergrepp skedde intervjuerna enbart med en 

intervjuare. Risken som finns med fler intervjuare är att intervjupersonen känner sig i 

underläge och inte öppnar upp sig vilket kan leda till att man inte fångar alla känslor och 

upplevelser (Trost, 2010). 

 

Efter att allt empiriskt material samlats in genomfördes transkriberingen, det innebär att det 

som sägs av intervjupersonerna på inspelningarna överförs till skrift. Anna Johansson (2005) 

skriver i Narrativ teori och metod att transkriberingen uppfattas inom samhällsvetenskapliga 

discipliner som en teknisk aktivitet och att transkriberingen allt mer börjat uppfattats som en 

del i analysen. I vår transkribering skrevs allt ut ordagrant, när det skrattades och när 

intervjupersonerna imiterade någon skrevs det inom parentes. Vid pauser gjordes flera 

punkter. Genom att detta skrevs ut kunde vi skapa våra intervjupersoners karaktärer och lätt 

gå tillbaka och läsa och förstå. Redan vid transkriberingen började analysarbetet, genom det 

noggranna lyssnandet hittades nya mönster och former (Johansson, 2005) 

 

4.4.2 Kodning och analys 

  

Efter att transkriberingen gjorts kodades materialet. Koda innebär att materialet först läses 

igenom och sedan väljs relevanta och intressanta delar ut. Därefter sammanfattas delarna med 

passande ord (Kvale & Brinkmann, 2014). När materialet skulle kodas började vi med att läsa 

igenom det för att lära känna det än mer, vi använde oss av en öppen kodning då det är bra att 

koda med ett öppet sinne (Aspers, 2007). I kodningen ströks ord och meningar under som 

ansågs vara intressanta och sedan sammanfattades det som strukits under med ord vid sidan 

av texten. Exempel på ord som framkom var: jämförelse, gemenskap, favorisering, besvikelse, 
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nedtryckande och hjälpsam.  

 

Därefter klipptes de ord vi kodat ut och det gjordes en grovsortering. Sedan gick vi igenom 

grov sorteringen och skapade 11 olika kategorier: (1) Hästen positiv, (2) ledare positiv, (3) 

hierarki/gruppering positiv, (4) positiva emotioner, (5) positiv gemenskap, (6) ledare negativt, 

(7) jämförelse negativt, (8) emotioner negativt, (9) hästen negativt, (10) hierarki/gruppering 

negativt, (11) gemenskap negativt. 

 

Utifrån kategorierna skapades tre teman. Detta var en process i sig och som diskuterades, 

prövades och ändrades innan det landade i tre teman. Under tema 1 lyfts positiva emotioner 

av gemenskap, ledarens roll och interaktionen mellan människa och häst. Under tema 2 lyfts 

negativa emotioner av makt och statusfördelning, mobbning som går att ta eller inte ta på?, 

beteenden som är en bidragande faktor till en dålig gemenskap, att jämföra sig med andra, 

ledarens roll, interaktionen mellan människa och häst. Under tema 3 lyfts skillnader i hur 

emotionerna beskrivs av ridskoleryttare och privatryttare utifrån resultat och analys från tema 

1 och tema 2. 

 

Gällande vår teoretiska utgångspunkt hade vi från start enbart teorier inom emotioner, makt 

och hierarki. Men när vi började arbeta med vårt material kom vi till insikt att teori inom 

grupprocesser och gruppstrukturer samt begrepp inom rollteori skulle passa bra. Under tema 1 

analyseras teorier om positiva emotioner, roller, grupprocesser men även tidigare forskning är 

med i analysen. Under tema 2 analyseras teorier om negativa emotioner, roller, makt, 

grupprocesser och även här har tidigare forskning analyserats tillsammans med resultatet. 

Under tema 3 analyseras inga nya teorier och tidigare forskning eftersom resultatet och 

analysen redan lyfts i de tidigare temana.  

 

Vi har gjort ett etiskt övervägande genom att döpa om våra intervjupersoner med andra namn 

för att de ska vara anonyma. I resultat och analyskapitlet har namn och platser som 

intervjupersonerna nämnt tagits bort. Vi har heller inte tagit med utstickande händelser som 

kan avslöja en eller fler personer. 
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4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
  

Validitet innebär att man mäter det som är avsett att mäta. Med det menas att det strävas efter 

att få veta, att komma åt vad den intervjuade menar eller hur personen uppfattar en händelse 

eller ett ord Trost (2010). Vi visste till exempel inte hur våra intervjupersoner såg på 

gemenskap i stallet, det var det vi ville undersöka samt försöka förstå hur de uppfattar och ser 

på det. Våra erfarenheter och förförståelse inom ridsporten har varit till nytta då det har skapat 

en känsla av att vi har en förståelse av stallmiljöer. Vi har varit noga med att inte döma någon 

eller någonting under studiens gång det har varit viktigt för oss att försöka vara så objektiva 

som möjligt.   

 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens struktur och tillförlitlighet. Det innebär om det 

resultat som framkommit kan framkomma av andra forskare eller vid en annan tidpunkt. Man 

vill veta hur mycket intervjupersonerna kommer att förändra sitt svar på frågorna som ställs 

under intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). Trost (2010) skriver om standardisering som 

innebär hur frågorna och situationen ser ut för den som intervjuas. Vid kvalitativa studier 

förutsätts en låg standardisering, vilket innebär att situationen inte ser exakt likadan ut för alla 

för alla som intervjuas och frågorna är inte likadana och ställs inte i samma ordning. En 

missuppfattning eller en felsägning är sådant som kan användas i analysen. Vår studie har en 

låg grad av standardisering eftersom vi valt kvalitativa studier. Vi har ställt frågorna i den 

ordning det passade, samt att vi ställde följdfrågor utifrån vad intervjupersonerna berättade. 

Det var frågor som ibland blev personliga och eventuellt känsliga, men sådana frågor ställdes 

endast om personen hade gått in på det tidigare. Situationen såg inte likadan ut för alla 

intervjupersoner eftersom att vi delade upp intervjuerna och gjorde hälften var. Men också för 

att intervjuerna inte genomfördes på samma plats, utan de skedde hemma hos 

intervjupersonerna, på Karlstads universitet eller i stallet. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att man önskar att öka studiens reliabilitet. Men 

det kan ibland vara bra att inte ha allt för stark reliabilitet, eftersom att det motverkar 

variationsrikedomen och kreativiteten. Resultatet ger mer om den som intervjuar får 

improvisera och använda sin egen intervjustil. De skriver också om ledande frågor som 

innebär att en fråga formuleras på ett visst sätt och så att det oavsiktligt inverkar på svaren. 
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Det var något vi hade i beaktande under våra intervjuer, det kan ibland ha blivit en ledande 

fråga utan att vi har tänkt på det. När personen har berättat om någon svår eller jobbig 

situation som har hänt har det varit svårt att inte få uttrycka någon empati för personen, att då 

istället försökt vara neutrala. Under studiens gång har vi strävat efter att vara noggranna och 

ha en kritisk självreflektion för att på ett så tydligt sätt som möjligt förklara vad vi har gjort 

under vår forskningsprocess. 

   

4.6 Etiska överväganden 
  

I vår studie har det gjorts etiska övervägande i linje med Karlstads universitets regler gällande 

GDPR (Karlstads universitet, 2019) och Vetenskapsrådet inom Humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av 

värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 

konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för 

tredje person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).   

  

Studien har utgått från fyra viktiga punkter gällande etiska övervägande: Informerande, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande av materialet. Innan intervjuerna startade 

informerades intervjupersonerna om studiens syfte, att ändamålet av behandlingen av deras 

personuppgifter enbart är till undersökningen. De informerades också att deras 

personuppgifter bevaras inlåsta där obehöriga inte kan ta del av dem, att de kan ta tillbaka sitt 

samtycke när som helst samt att uppgifterna kommer bevaras till studien är klar och ett betyg 

har satts. I informationsbrevet framgick det även att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst fick avbryta utan att behöva förklara av vilken orsak. Därefter skrevs en 

samtyckesblankett under om att de skriftligen informerats om studien, att de samtycker till att 

delta och att de är medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta. 

 

Vi var noga med att informera varje intervjuperson att det de berättar för oss kommer i vår 
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uppsats inte kunna relateras till dem. Varje intervjuperson tillfrågades också om det var okej 

med inspelning för vårt eget syfte. Inspelningarna skedde med mobiltelefon där flygplansläge 

var påslaget. Flygplansläget var påslaget ända tills inspelningarna laddats ner i krypterade 

filer till en dator som inte var uppkopplad på något nät eller Wifi.   
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5. Resultat och analys 
  

Kapitlet inleds med en översikt över intervjupersonerna gällande namn, ålder och typ av 

ryttare. Därefter presenteras resultatet och analysen i tre övergripande teman: Positiva 

emotioner av att befinna sig i stall. Negativa emotioner av att befinna sig i stall och skillnader 

mellan ridskoleryttare och privatryttare. Detta för att uppfylla studiens syfte och 

frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att 

befinna sig i stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både 

människor emellan men också mellan människa-häst. Som en del av syftet jämförs 

ridskoleryttare och privatryttares emotioner. Syftet kommer besvaras genom tre 

frågeställningar: 

  

Vilka positiva emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

Vilka negativa emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

Finns det en skillnad när det gäller vilka emotioner som beskrivs av ridskole- respektive 

privatryttarna? 

 

5.1 Intervjupersoner 
  

Vi har valt att namnge intervjupersonerna för att skapa en känsla av att man lär känna dem i 

resultatet, namnen är påhittade och har ingenting med intervjupersonerna att göra. 

  

Klara 27 år Privatryttare 

Christina 25 år Privatryttare 

Johanna 41 år Privatryttare 

Stina 18 år Privatryttare 

Iris 22 år Privatryttare 

Nicolina 23 år Privatryttare 

Amira 28 år Privatryttare 
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Ann 34 år Ridskoleryttare 

Miranda 58 år Ridskoleryttare 

Nadia 20 år Ridskoleryttare 

Malin 51 år Ridskoleryttare 

Ingrid 43 år Ridskoleryttare 

Cajsa 46 år Ridskoleryttare 

  

5.2 Positiva emotioner i stallet 
  

Avsnittet avser besvara frågeställningen: Vilka positiva emotioner framhålls av 

intervjupersonerna? Avsnittet behandlar hur intervjupersonerna själva beskriver och pratar 

om sina emotioner i stallet.   

  

5.2.1 Gemenskapen i stallet 

  

Håkansson m.fl. (2008) skriver att djur är en social kontaktskapare och djuren får människan 

att ingå i en social grupp av människor med liknande intressen. Intervjupersonerna beskriver 

att de träffas och umgås i stallet med andra människor som har samma intresse, hästarna. 

Hästarna kan tänkas få intervjupersonerna att ingå i sociala grupper. 

 

En positiv gemenskap beskrivs där ryttarna har roligt tillsammans, hjälper och peppar 

varandra. Några av intervjupersonerna nämner att när de är i stallet så glöms tiden bort och att 

de ofta fastnar med att prata med andra i stallet. Amira (28 år privatryttare) berättar: ”Ja men 

man skrattar, man pratar, det är kul å va där. Man har roligt, man ska bara dit och bara fixa 

stallet och rida men helt plötsligt har det gått 4 timmar, det tycker jag är roligt”. Även Nadia 

(20 år, privatryttare) uttrycker liknande”… sen i privatstallet så är man väl där typ 4-5 

timmar per dag och tar in och ut mockar och man fastnar ju ganska lätt när man står och 

pratar med folk så det blir ju ett tag som man är där ” Nadia (20 år, privatryttare) nämner 

senare i intervjun att hon kan umgås med alla: ”Jag tycker det är väldigt bra, jag kan ju 

umgås med alla där, det är väldigt trevligt”. 
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Dessa upplevelser som beskrivs ovan kan analyseras till interaktionsritualer som Collins 

(2004) skriver om. För en interaktionsritual krävs fyra rituala förutsättningar: ett fysiskt möte 

mellan minst två personer, en barriär mot omvärlden, gemensamt fokus samt en gemensam 

känsla. Interaktionsritualer sker i ett möte mellan minst två personer och beroende på hur 

lyckad den är kan personen som deltar i interaktionen känna hög eller låg emotionell energi. 

Utifrån intervjupersonernas berättelser kan det tolkas att det sker lyckade interaktionsritualer 

med hög emotionell energi. Flera personer möts i stallet, det upplevs trevligt, roligt och 

trivsamt att vara där, i så hög mån att tiden glöms bort. För dem är hästarna det gemensamma 

fokuset och det som fört dem samman från första början. 

  

Hjälpsamhet i stallet är något ett par intervjupersoner lyfter. Miranda (58 år, ridskoleryttare) 

uttrycker: 

… jag vill ju tycka i alla fall att vi är ganska öppna och omhändertagande liksom 

och så och försöker vara noga med att släppa in den och tala om då vad som 

gäller till exempel för det är ju ett sätt att inkludera att man säger tänk på det och 

så. 

  

Det upplevs som att det uppskattas när man kan hjälpas åt. Ann (34 år, ridskoleryttare) 

beskriver det på följande sätt: ”… hellre att fråga för mycket än en gång för lite liksom och 

det känner ju jag liksom är det som stämmer ju med min egen filosofi liksom lite grann att det 

liksom inte ska vara några konstigheter…”. Men även att kunna ställa upp utan att det ska 

vara ett problem. Klara (27 år, privatryttare) beskriver: 

 

Det är liksom inget tjaffs eller krångel och alla ställer upp på varandra och så, är 

det någon som ska bort eller inte kan ta ett pass så att det har kört ihop sig liksom 

så är det aldrig något problem att höra av sig och säga: Du kan du ta min 

eftermiddag och vi kan byta? 

  

Enligt Angelöw och Jonsson (2000) finns det i grupper fem gemensamma nämnare: normer, 

roller, maktfördelning (makt- eller statusfördelning), kommunikation och relationer. 

Kommunikation innebär hur medlemmarna i gruppen kommunicerar med varandra. I citatet 

där Ann säger att det ska gå att fråga utan att det ska vara några problem går att analysera till 

kommunikation. Där hon tycker att det är viktigt att kunna kommunicera genom att ställa de 
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frågor som hon har utan att det ska vara några konstigheter. Relationer beskriver författarna 

att det är en “vi-känsla” inom gruppen. Det finns en strävan att hålla ihop, samt att det finns 

ett underförstått mål. Utifrån vad Ann beskriver om att kunna fråga en gång för mycket än en 

gång för lite stämmer med hennes egen filosofi, vilket går att relatera till att det är en “vi-

känsla” och ett underförstått mål, i gruppen tänker de liknande och har samma filosofi. 

Relationer med en “vi-känslan” och ett underförstått mål kan också relateras till det Klara 

beskriver i sitt stall, att de ställer upp på varandra och att det inte är något tjaffs eller krångel. 

Men även att det inte är några problem att höra av sig och byta pass. Det kan ses som att 

personerna i Klaras stall har en strävan att hålla ihop. 

  

Något som också lyfts av några intervjupersoner är att de peppar och tar hjälp av varandra. 

Ann (34 år, ridskoleryttare) berättar att ibland rider någon annan en häst bättre men att istället 

för att missunna personen så känner hon att hon kan fråga hur hon red hästen för att få hjälp 

tills nästa gång:”... men hur fick du den att gå så himla bra, vad gjorde jag för fel då... jag 

känner inte att jag missunnar någon där utan då kan jag ju egentligen fråga hur dem red...”. 

Miranda (58 år, ridskoleryttare) beskriver att de i deras ridgrupp peppar och ger varandra 

feedback: 

 

[…] en häst som det inte alls funkar med så tycker jag att man kan ge lite 

feedback och det tycker jag att vi är duktiga på att göra liksom, vad ska man säga 

att idag hade du att otur att få den där hästen och vad tölig han är när han är på 

det humöret eller säga tvärtom, va roligt va bra ni passar ihop att det ser ju 

jättebra ut. 

  

Enligt Collins (2004) genereras fyra utfall i en lyckad interaktionsritual: deltagarna upplever 

en känsla av gruppmedlemskap eller gruppsolidaritet, deltagarna skapar symboler, märken, 

emblem som symboliserar gruppen med respekt och i gruppen uppstår starka band och 

deltagarna får emotionell energi som innebär upprymdhet och känslor av tillit, styrka, 

entusiasm och stark vilja att handla, sammanhållning. En tolkning utifrån beskrivningarna 

ovan är att det sker lyckade interaktionsritualer i stallen och i dessa ritualer genereras utfallen, 

det skulle man kunna se genom att det finns en gruppsolidaritet då Miranda upplever att de är 

öppna och omhändertagande samt att Klara beskriver att det inte är några problem att byta 

stalltjänst-pass med andra. Det går att tyda gruppmedlemskap genom det Miranda berättar att 

de i sin ridgrupp släpper in nya personer och är tydliga med att berätta vad som gäller. Det 
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finns en sammanhållning genom att de peppar och ger varandra beröm samt att det går att 

avläsa en tillit där de kan fråga varandra om saker. 

 

5.2.2 Ledarens roll 

   

Flera intervjupersoner uttrycker att det är av stor vikt med en bra ledare i stallet och att det 

finns olika aspekter som gör en ledare till en bra ledare. Med ledare menas ridlärare på 

ridskola och stallägare. Cajsa (46 år, ridskoleryttare) upplever att ridlärarna ser alla 

ridskoleelever och att vissa ridlärare pratar med en och en efter ridlektionen: 

  

Ja men de ser alla. Dom är trevliga och glada. Asså glada behöver de inte alltid 

va med asså pratar med folk och tar sig tid. Å efter lektionerna… det uppskattar 

man att dom går runt…inte alla kanske men de går runt och pratar med en och en 

efter man ridit, några minuter med varje. Det här var bra, det här var dåligt, det 

här behöver du träna mer på. Man blir sedd. Ridskolechefen där [borttaget] hon 

är ju otroligt peppande, alltid alltid. Hittar alltid något positivt och säga… 

  

Miranda (58 år, ridskoleryttare) berättar att hennes ridlärare brukar anpassa hopplektionerna 

så de som inte vill hoppa kan få rida dressyr istället: ”… så när det är hoppning1 då blir det 

väldigt nervöst och då försöker våran instruktör göra så att hon lägger hoppning i den 

gruppen klockan 20 och dressyr2 i gruppen 19 så det blir att man får välja”. Hon poängterar 

också att ridläraren inte utsätter henne för någonting som hon inte tror hon klarar av: ”… hon 

utsätter mig inte för någonting som hon inte tror jag klarar av”. 

  

Klara (27 år, privatryttare) upplever hennes stallägare som bestämd men inte ”överpetig”: ”Så 

hittills har det inte varit något problem med någonting och hon är väldigt flexibel 

[stallägaren] och bestämd, alltså inte såhär överpetig med grejer men hon är tydlig...”. 

Amira (28 år, privatryttare) anser att stallägaren ska vara tydlig “Ja jag tycker det är viktigt 

med en bra ledare i stallet, asså den som har stallet, äger, att den är tydlig och bra…” 

  

                                                           
1 Hoppning – Är en gren inom ridsporten där ryttare och häst tillsammans hoppar över hinder. 
 
2 Dressyr - Är en gren inom ridsporten där målet är att hitta ett samspel mellan ryttare och häst. Tanken är att man ska kunna utföra olika 

rörelser med så små och omärkbara hjälper utan att det syns, hästen ska ge intryck av att den av sig själv utför rörelserna.   
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Ovanstående resultat kan relateras till Goffmans (1959/2014) rollbegrepp, man bör betrakta 

sig själv som en rollgestalt när man ser på sitt “jag.” Med det menas att det inte är vår inre 

motivationsprofil, våra personlighetsegenskaper eller drifter som avgör hur vi upplever oss 

själva. Det som bestämmer hur vi upplever oss själva är de handlingar vi gör och Den andres 

reaktion på våra handlingar. Det kan liknas med att det är en aktör som kliver på en scen och 

att aktören på scenen inte kan bibehålla sin mening med sin rollgestalt utan ett stöd från 

medaktörer och publiken. För att ytterligare tydliggöra detta kan det tänkas att ledarna är 

aktörerna som kliver upp på en scen och ridskoleryttarna och privatryttarna är De andre. En 

tolkning är att intervjupersonerna upplever deras ledare som tydlig och äkta i sin roll då de i 

citaten ovan pratar gott om dem, när ledarna är i den rollen så verkar intervjupersonerna 

uppleva att de utför rollen bra och detta kan ge en antydan till att de godkänt ledarens roll 

(Goffman, 1959/2014). 

 

5.2.3 Interaktionen mellan människa och häst 

 

Flera intervjupersoner berättar att de först och främst är i stallet för att tillbringa tid med sin 

häst. Att befinna sig i stallet skapar lugn och det upplevs minska stress. Det nämns att 

kommunikationen till hästen är fantastisk och att rida är någonting flera tycker är roligt. Iris 

(22 år, privatryttare) berättar att hästen är nummer ett: “Jag är ju där för hästen och det är 

den som får mig att må bra [...] hästen är nummer ett, kompisarna nummer två…”. Även 

Klara (27 år, privatryttare) uttrycker liknande där hon menar att det är skönt att vara ensam i 

stallet så hon kan umgås med sin häst: “... men jag tycker ändå oftast att det är rätt skönt 

också att man kan vara just själv att man kan ägna sig åt sin häst…”. Ann (34 år, 

ridskoleryttare) upplever att hon känner ett lugn när hon kommer hem ifrån stallet: 

 Alltid när jag kommer från stallet så är jag, alltså det låter klyschigt men ibland 

så är det stressigt och liksom man ska hinna med och det kan bli lite sådär lätt 

tryck över bröstet. Det tror jag alla kan känna igen sig i liksom, men alltid när jag 

kommer ifrån stallet så är jag så lugn och man känner att ah för då är man där 

och då är det liksom ingenting annat…   

  

Nicolina (23 år, privatryttare) beskriver det som terapi att borsta på hästen: ”… att bara stå 
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och borsta är ju typ terapi”. Här går det dra en parallell till forskningsöversikten Håkansson 

m.fl. (2008) där de skriver att djur minskar vår stress och när människan klappar ett djur 

infinner det sig ett lugn. Detta beror på ämnet oxytocin som frigörs vid beröring, förutsatt att 

beröringen upplevs som positiv. Genom positiv kontakt och beröring med hästarna i stallet 

skapar det för intervjupersonerna ett lugn och minskar stress. En tolkning är att genom positiv 

kontakt och beröring utlöses emotioner. Emotioner formas, regleras och påverkas av de 

sammanhang vi befinner oss i (Wettergren, 2008). Intervjupersonerna beskriver att de mår 

bra, är lugna och känner närvaro av att befinna sig i stallet och med hästarna. 

  

Miranda (58 år, ridskoleryttare) upplever att hon inbillar sig en kommunikation med hästarna: 

”Ja… trevliga hästar är ju väldigt mysigt, man inbillar sig ju att man kommunicerar med dem 

när man rider [...] det är ju så himla roligt när det går bra på ridningen och man känner yes 

nu fick jag till det.... Mirandas inbillning av kommunikation kan tänkas vara det som 

Zetterqvist Blokhuis (2010) skriver om i Hur fungerar samspelet mellan häst och ryttare? att 

häst och ryttare inte kan kommunicera genom språk så ryttare kommunicerar till hästen 

genom sin sits och sitt kroppsspråk. 

  

En tolkning är att Miranda upplever att hon kommunicerar till hästen genom en interaktion, 

det kanske sker en lyckad interaktionsritual som genererar hög emotionell energi. 

Interaktionsritualer som Collins (2004) skriver om, sker i ett möte mellan minst två personer 

och beroende på hur lyckad den är kan personen som deltar i interaktionen känna hög eller låg 

emotionell energi. Eftersom interaktionen inte är mellan människor kan det vara 

problematiskt att uttala sig något om vart hästens fokus ligger. Men utifrån Mirandas 

upplevelser känner hon en kommunikation till hästen som genererar hög emotionell energi i 

form av att det känns roligt när det går bra. Ann (34 år, ridskoleryttare) pratar också om 

kommunikation, i följande citat beskriver hon känslan när kommunikationen fungerar bra: 

  

Det här med att få jobba med djur och man märker liksom men gud vad härligt. 

För jag vet jag red på någon nykomling på ridskolan och inte så gammal och så 

skulle vi göra öppna3 på medellinjen och undan vänster skänkel så var det inget 

problem men höger var det jättesvårt och det var så jobbigt för honom och jag 

                                                           
3 Öppna - Är en rörelse som ryttare och häst utför. Hästen ska vara böjd men rör sig ändå rakt fram. Exempel om man rider 

rakt fram ska hästens bakdel vara kvar på spåret och bakbenen röra sig rakt fram, medan framdelen rör sig innanför spåret. 
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bara men hur ska jag liksom och [borttaget] sa men försök smacka i takt då, 

försök att smacka hela tiden i takt och du vet han gick som en klocka och det blev 

nästan sådär rysningar, ja men vilken otrolig känsla, då var han med mig liksom. 

 

Dessa upplevelser är också relevanta att analysera till Zetterqvist Blokhuis (2010). När Ann 

beskriver sin känsla hur hon får med sig hästen och det ger henne rysningar kan det ses som 

ett samspel mellan ryttare och häst. Ett bra samspel definieras genom att ryttaren ska ha en bra 

känsla på hästen och det ska upplevas finnas harmoni. Ryttare och häst är uppmärksamma på 

varandra och accepterar varandras olika signaler, signalerna från ryttaren ska nästintill inte 

synas för dem som ser på. Förutom att det är en känsla av samspel så är det en känsla av att 

lyckas med någonting, Ann upplevde uppgiften först som svår men efter en stund lyckades 

hon utföra den och känslan efteråt beskriver hon som otrolig. När hon lyckas genomföra 

uppgiften tycks det ske en flytupplevelse som innebär en upplevelse av fokus, koncentration 

och helhet. Flytupplevelser kan vara en kreativt utmanande uppgift som personen upplever att 

den är kompetent att klara av. Individen kan efteråt känna sig stolt, tillfredsställd, glad och ha 

en känsla av förnimmelse av lugn och klarhet och stärkt självkänsla (Wettergren, 2008). 

Ingrid (43 år, ridskoleryttare) beskriver även hon en situation om en ung tjej och en häst 

gällande kommunikationen, men inte i ridningen utan i stallet: 

 [...]och så skulle vi borsta så gjorde hon fel och så blev hästen sur och så vart 

hon rädd. Då pratade vi om hästens signaler och vad hon gjorde och vad hästen 

gjorde […] så pröva hon igen… så ser man det här funkade ju… och tjejen växte 

en meter 

 

Bornemark och Ekström von Essen (2010) skriver att det att relationen mellan ryttare och häst 

börjar från marken, det gäller att få en bra interaktion i all hantering med hästen för att sedan 

kunna avancera till ridningen. Ingrids berättelse kan tolkas som att det är en interaktion 

mellan tjejen och hästen. Att tjejen genom sitt kroppsspråk och signaler lyckades 

kommunicera med hästen från marken är ett första steg i deras relation. Intervjupersonernas 

upplevelser till hästen går att tolka till Carter och Charles (2018) som skriver att vi inte bör 

skilja djur och människor åt utan se djur som aktörer på samma sätt som människor, att de 

också är inbäddade i olika nätverk av aktörer. Intervjupersonerna beskriver deras emotioner 

och samspelet till hästen på sådant sätt att det går tolka hästen som en aktör som är inbäddade 

i intervjupersonernas nätverk då hästen är en så stor del i deras liv. 
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 5.3 Negativa emotioner i stallet 
  

Avsnittet avser besvara frågeställningen: Vilka negativa emotioner framhålls av 

intervjupersonerna? 

 

5.3.1 Makt och statusfördelning 

 

Intervjupersonerna nämner både medvetet och omedvetet att det finns hierarkiska ordningar i 

stallet, där vissa grupper bestämmer mer eller mindre. Vilka grupper som befinner sig vart i 

hierarkin varierar från stall till stall. Detta skulle kunna vara makt som Foucault tar upp där 

han menar vi är alla fångade i nätverk av makt och att det inom varje socialt sammanhang 

finns osagda regler hur man ska bete sig, dessa regler skapas i det lokala sammanhanget 

(Börjesson & Rehn, 2009). Utifrån intervjupersonernas svar tolkas det att vem som besitter 

makten varierar och en tanke är att det varierar då de befinner sig i olika stall och att varje 

stall skiljer sig åt. 

  

Klara (27 år, privatryttare) berättar att de som är tävlingsryttare är ”mer värda” än dem som 

inte tävlar: ”Tack vare att man tävlade var man på något vis mer värd och fick ta plats… 

någon som bara haffsrider i skogen är inte lika mycket värd på något vis, många tycker så”. 

Klara (27 år, privatryttare) uttrycker även: “... ja tävlar du inte så är du inget[...] jag vet ju att 

det finns sånt också…” Iris (22 år, privatryttare) berättar att tävlingsryttarna vill ha företräde 

till spolspiltan och beskriver: ”… eller den står i spolspiltan, men herregud, jag ska iväg och 

tävla kunde någon säga. Jag vill bada min häst nu, ska den bara stå där för att liksom, tvätta 

någon svans för den var lite bajsig”. Iris (22 år, privatryttare) beskriver även tävlingsryttarna 

som de duktiga:”... jag har hamnat i båda sadelkammrarna och då kan jag höra de som är 

duktiga, tävlingsryttarna, de tycker att... men gud nu ska hon hålla på med sånt där..” 

  

Förutom att det upplevs finnas en känsla av att tävlingsryttarna är mer värda så förklarar Klara 

(27 år, privatryttare) att hon upplever att även tävlingsryttarens häst är mer värd: 

   

Men var någons häst halt och sprang i hagen och såhär så var det, ah gud 

tävlingshästen springer, den får inte springa. Men skogsmulle-hästen var inte lika 

noga, alltså typ så var det bland många. Ah fast vad gör det då om den blir halt? 
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Fast det är ju lika synd på den ägaren alltså. 

  

Heintz (2018) skriver att kompisgrupper väljs efter ömsesidiga känslor, värderingar och 

gemensamma intressen, det är heller inte givet att barn delar samma värderingar och intressen 

med hela sin skolklass. I intervjupersonernas svar kan det tolkas att de pratar om 

“tävlingsryttarna” och “skogsmulleryttarna” som två grupper och att det i dessa grupper finns 

olika intressen och värderingar. Exempel på en värdering i ett stall som tas upp i ovanstående 

citat är det Iris berättar om att de som ska tävla anser att de har företräde till spolspiltan för de 

ska tävla, det är deras värdering. Utifrån vad som sägs går det tänka att intervjupersonerna 

väljer vilka de vill umgås med framförallt utifrån vilket intresse de har, är deras intresse i 

detta fall att tävla eller vill de rida ut mer? 

  

Ibland är det otydligt om det är de som är äldre eller de som har erfarenhet som anses ha mer 

makt och status. Ingrid (43 år, ridskoleryttare) berättar först att de tjejer som är äldst bland 

barnen i en grupp på ridskolan tror sig vara det coola gänget som är lite bättre men menar att 

de har ridit lika länge som de som är yngre: ”De äldre tjejerna som är typ 15. Dom som 

tycker de ridit lite längre fast dom har ridit lika länge (skrattar)… de är lite coola gänget”. 

Ingrid (43 år, ridskoleryttare) säger senare i intervjun att ju äldre man blir och ju mer man 

ridit desto mer kunskap får man och desto ödmjukare bör man vara: 

  

Ju äldre du blir, ju mer du ridit […] det är ju jättemärkligt för man tänker att ju 

mer du kan desto mer borde du vara ödmjuk och hjälpa dem som inte kan. Jag 

minns det själv från när jag var barn och alla ridskolor man varit på. Dom lite 

mer rutinerade vill gärna vara lite så… lämnar nybörjarna för sig så måste de 

hela tiden gå och fråga och då är det suckar. 

  

Ingrid beskriver i citatet ovan att hon har varit med om det själv när hon var barn och att det 

inte har känts enkelt att fråga dem som kan mer. Amira (28 år, privatryttare) tar också upp att 

det är erfarenhet som är av vikt och att de som är mindre erfaren ska läras upp: ”Ja… det kan 

jag tycka, när det är någon som kanske är nyare och kanske inte lika van som de andra och 

den personen hela tiden ska läras upp…”. 
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Ovanstående kan relateras till grupprocesser och gruppstrukturer. Angelöw och Jonsson 

(2000) skriver att grupper uppstår av att olika individer med liknande intressen, mål, 

karaktärer etc. träffas i en planerad eller icke planerad form. I grupper blir människan 

individuella, grupp- och samhälleliga varelser. Men de grupper som människan tillhör är 

väldigt olika, de fyller olika funktioner, har olika strukturer, är relaterade till omgivningen, 

förändras och påverkas på olika sätt. Det går att betrakta grupper som sociala och levande 

system. I grupper finns fem gemensamma nämnare: normer, roller, maktfördelning (makt- 

eller statusfördelning), kommunikation och relationer. 

  

Utifrån intervjupersonernas berättelser går det att se stallet som en grupp och i olika stall finns 

olika strukturer. Det som främst framkommer bland intervjupersonernas svar är den makt eller 

statusfördelning som finns. Författarna skriver att det kan vara komplext att beakta denna 

fördelning i den informella gruppen men att den i många fall följer någon form av praxis som 

äldre personer och/eller mer erfarenhet och liknande. Som nämnts ovan av våra 

intervjupersoner så är det dels tävlingsryttarna som anses ha mer makt och status, men också 

ålder och/eller erfarenhet (Angelöw & Jonsson, 2000). 

  

Intervjupersonerna nämner att de upplever att det är de som har erfarenhet och 

tävlingsryttarna som har mer makt i stallet, detta skulle kunna tolkas till Foucault. Foucault 

menar att makt inte enbart dyker upp i vissa specifika relationer utan att makt är någonting 

som alltid existerar i alla former av socialt liv. Eftersom makten är närvarande i alla former av 

socialt liv betyder det att de individer som utsätts för denna makt deltar i maktspelet där 

makten är relationell. Makten är aldrig oförändrat fördelad mellan de olika parterna utan 

styrkeförhållandet kan förändras, det går att säga att makten varierar i en ständigt pågående 

och oförutsägbar process (Börjesson & Rehn, 2009; Foucault, 1975/2003). En tolkning utifrån 

intervjupersonerna kan vara att de individer som har erfarenhet och de som tävlar är de som 

antas ha makt just nu, det går att tänka att det finns ett maktspel i stallet där det är dessa 

individer som andra erkänner har makt. De med erfarenhet och tävlingsryttarna kanske inte 

skulle anses ha makt om inte de andra i stallet “accepterade” det.   

 

Foucault menar också att makt och kunskap är tätt sammanflätade, det ena inte kan existera 

utan det andra. Genom kunskap får man makt men det är också genom makt man kan få 

kontroll och uttala sig om kunskapen. Även om makten inte är någon egenskap eller egendom 
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menar Foucault att makten inte är fullständigt anonym utan kan dyka upp i till exempel vissa 

yrken. Läkaryrket är ett exempel där läkarens kunskapsanspråk samtidigt är ett maktanspråk. 

En ökad kunskap om sjukvården ger läkarna makt att uttala sig och vidmakthålla sin 

auktoritet över patienterna (Börjesson & Rehn, 2009; Foucault, 1975/2003). Även om 

Foucault pratar om ett större samhälle så skulle man kunna se stallet som ett 

miniatyrsamhälle, där vissa grupper har mer makt och kunskap precis som vissa yrken har i 

det större samhället. Utifrån intervjupersonernas beskrivningar uppfattas det vara de individer 

med erfarenhet och tävlingsryttarna som är de duktiga, det kanske är dem som motsvarar vissa 

yrken med mer makt och kunskap i det större samhället. Varför de med erfarenhet och 

tävlingsryttarna anses vara de som har mer makt och kunskap kan ha att göra med att de andra 

individerna i stallet uppfattar att de besitter mer kunskap. Det i sin tur skulle kunna göra att de 

har mer makt i stallet och kan uttala sig om sin kunskap och ha auktoritet över de andra i 

stallet. Det skulle kunna vara det Ingrid beskriver när hon berättar att de med erfarenhet 

lämnar nybörjarna utanför.  

 

Ytterligare en aspekt som spelar in i hur mycket du har att säga till om eller inte är hur länge 

du varit uppstallad i ett privatstall. Klara (27 år, privatryttare) berättar: 

  

Dem som stod där som har stått där lite längre, dem ville ju gärna vara lite 

duktiga, lite bättre och tala om sig och man bör inte göra så och vi gör på det här 

sättet […] lite så att jag vill ju ha det på det här viset och så har vi alltid gjort och 

blabla istället för att liksom, ja men är det någon annan som har något annat 

förslag [...] de tog upp hela gången och man kände sig i vägen liksom för dem 

tyckte att dem ägde stallet tack vare att dem stått där längre. 

  

Klara (27 år, privatryttare) upplever också att personerna som stått där längst bestämmer i 

sadelkammaren: “... ja men de är ju jag som bestämmer i den här sadelkammaren, lite såhär 

liksom”. Klaras (27 år, privatryttare) upplevelser kan relateras till Etablerade och Outsiders, 

där Elias och Scotson (2010) skriver om olika zoner i ett bostadsområde. Zon 1 och 2 hade 

under en längre tid bott i bostadsområdet och under denna tid hade de skapat traditioner och 

sociala normer som alla i samhället underkastade sig. När zon 3 senare kom till samhället så 

skapades en social spänning mellan grupperna. Utifrån Klaras berättelse skulle man kunna 

avläsa att de som varit uppstallad i detta stall längst har skapat traditioner och sociala normer, 
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de har redan sina platser i sadelkammaren och när de är i stallet så är det dem som har 

företräde till stallgången. Genom Klaras upplevelser kan det också tolkas att de personer som 

stått där längst är rädda att den nya stallmedlemmen ska röra till ordningen de skapat, detta 

visar de tydligt genom att noga berätta att de alltid gjort på ett visst sätt och att de inte bjuder 

in till förändring. 

  

Några av intervjupersonerna som rider på ridskola upplever att privatryttarna som står 

inackorderad på ridskolan inte alltid pratar med ridskoleryttarna. Ingrid (43 år, ridskoleryttare) 

berättar: “När jag red på [ridskolan] så där var det verkligen så att de som hade privathästar 

de kunde inte ens låta sig prata med oss…”. Miranda (58 år, ridskoleryttare) uttrycker 

liknande: ”Ja… men de är ju lite dåliga på att hälsa… sen kan man ju tycka att de är lite 

märkvärdiga…”. 

  

Bland några av intervjupersonerna som rider på ridskola berättas det om en skötarkultur. Var 

man skötare på en häst så ansåg den personen att den har företräde på hästen. Ann (34 år, 

ridskoleryttare): ” Nej, nej utan det var väl mer att du väl att du inte får gå in och borsta den 

hästen för du är inte skötare på den”. Denna beskrivning kan även den relateras till Elias och 

Scotson (2010), de etablerade har skapat traditioner och sociala normer som alla i samhället 

skulle underkasta sig. En analys är att skötare är de som är etablerade och de som inte är 

skötare är outsiders och genom citatet ovan är en tolkning att skötarna anser att det enbart är 

dem som får borsta då de enligt intervjupersoner uttrycker: du vet väl att du inte får gå in och 

borsta …. De pratar om det som om det vore en norm, att det enbart är skötarna, de 

etablerade, som får borsta och outsiders ska underkasta sig och lyssna. 

  

5.3.2 Går mobbning att ta eller inte ta på? 

  

För många av intervjupersonerna så upplevs det finnas personer i stallet som uttrycker 

nedlåtande kommentarer och trycker på ömma punkter. Dessa kommentarer upplevs inte 

riktigt gå att ”ta på”, de menar att även om nedlåtande kommentarer uttrycks så är det inte 

mobbning. Det är däremot några som nämner att det bland de yngre personerna i stallet sker 

en mer öppen utfrysning. Det är också några intervjupersoner som nämner att de, förutom 

nedlåtande kommentarer, upplever skitsnack bakom varandras ryggar. 
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Nadia (20 år, ridskoleryttare) berättar att hon jobbat på ridläger och upplevde att det var 

vanligt bland yngre att bli sura på varandra om någon annan fick en persons favorithäst: 

   

Jag har ju jobbat i stallet på ridläger för barn men för barnen när dem har varit 

där och haft lektion och så och då har det varit lite så att om någon har fått den 

hästen…ja säg…ska vi hitta på ett namn här, Sanna fick Lisa, också ville Olivia ha 

Lisa…då kanske Olivia blir lite ledsen och sur på Sanna och kanske inte vill leka 

med henne under ridlägret. 

   

Nicolina (23 år, privatryttare) berättar också om yngre personer i stallet. Hon säger att de har 

mycket ponnyer som är uppstallade och upplever att barn inte alltid är så snälla emot 

varandra:”… Sen tror jag det varit lite…asså vi har väldigt mycket ponnys nu och barn är ju 

inte alltid så snälla emot varandra”. Iris (22 år, privatryttare) upplevde en situation i stallet 

där några yngre tjejer frös ut en tjej: 

   

Det var ju att de här tjejerna, vad kan de va, 12-13 år. De började frysa ut henne, 

hon fick inte vara med. [...] hjälpte varandra och hejade på varandra och hon 

kände sig väldigt ensam […] för det var som hon var luft. [...] Hon väljer att flytta 

ifrån [stallets namn] nu. 

  

Situationen går att koppla till Wettergren (2014) som skriver att mobbning kan ses som en 

maktritual. Där man inom en maktritual kan se degraderings-förödmjukelser som innebär ”du 

är svagare än oss”, det upprätthålls utav förskjutnings-förödmjukelser ”du tillhör inte oss” 

och förstärknings-förödmjukelser att ”du är en sämre person än oss”. Om mobbarna är fler så 

blir det tydligt hur de genererar emotionell energi och solidaritet i den mobbande gruppen. Är 

det fler med och mobbar blir mobbandet mer en maktritual. Iris beskriver att det är en grupp 

tjejer som fryser ut en tjej, det kan tolkas som att när de fryser ut henne blir det en maktritual 

eftersom de är fler. I och med att de behandlar henne som luft så kan man se degraderings-

förödmjukelser med att de ser henne som svagare. De upprätthåller det genom att de fryser ut 

henne, då visar de förskjutnings-förödmjukelser att hon inte tillhör dem. Eftersom tjejerna i 

gruppen hejar och hjälper varandra på träningar och tävlingar, kan detta också tolkas som att 



 
 

39 

de genererar emotionell energi och solidaritet i gruppen. Íris beskriver också att hon har sett 

utfrysningen och vet om den så går det tänkas att det sker öppet. Wettergren (2014) skriver att 

om det finns fler runt omkring som ser mobbning är de passiva och deltar inte indirekt, men 

de är ändå delaktiga för mobbningen som interaktionsritual. Eftersom det inte finns någon 

som säger ifrån så blir mobbningen accepterad. 

  

Amira (28 år, privatryttare) berättar att det var en person som flyttade till hennes stall där 

personen ansågs vara oerfaren och då fick höra det genom ord, men inte genom ”fula” ord: 

  

”… För den känner sig ju inte så duktig, den får varje dag höra att du är mycket sämre än 

alla andra, sådär. Men inga sådär fula ord, inte på det sättet, så”. När vi frågade Cajsa (46 

år, ridskoleryttare) om hon sett eller varit med om att någon eller några blivit illa behandlade i 

stallet svarade hon: ”Inte sådär direkt illa behandlad, inte direkt öppet… är nog mer det där 

som kan komma lite mer subtilt ibland som stick och så…”. När vi frågade samma fråga till 

Klara (27 år, privatryttare) svarade hon: 

   

Nej alltså i stallet vi står nu så tycker jag ju inte att det är något sånt, absolut 

verkligen inte. Det som jag kan se som i andra stall om man ser tillbaka när jag 

stod på [borttaget] så såg man ju de… asså mobbning ska man väl inte 

säga…ehh…inte rent så att man kunde ta på det, men man kände ju ändå liksom 

den här negativa stämningen vid en viss person mot några specifika liksom 

såhär…även mot mig också ett par gånger. 

   

När vi frågade Christina (25 år, privatryttare) om hon sett eller varit med om att någon eller 

några blivit illa behandlade svarade hon att det skedde när hon var yngre men att det numera 

är skitsnack bakom ryggen: 

   

Ja men när man var yngre, sen har jag inte sett, alltså inte att man säger… jag 

har ju varit med om att dem pratar bakom ryggen på folk men de säger de inte 

rakt ut till folk så det är ju inte någon som blir mobbad på stallgången liksom 

alltså så. Utan det är mer att dem viskar bakom ryggen när den stackaren har gått 

liksom. 
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Det intervjupersonerna beskriver i situationerna ovan kan relateras till Börjesson och Rehn 

(2009) som refererar till Foucault. Foucault vill visa att vi alla är infångade i nätverk av makt 

och det är inte något som bara vissa utövar. Inom varje socialt sammanhang finns en serie 

processer som disciplinerar, det finns osagda regler. Men dessa regler kommer inte från en 

viss specifik person eller uppifrån utan dem skapas i det lokala sammanhanget (Börjesson & 

Rehn, 2009). Detta skulle kunna tolkas utifrån intervjupersonernas svar som att stallet är det 

lokala sammanhanget där det skapas nätverk av makt. Det är några av intervjupersonerna som 

beskriver att det förekommer prat bakom ryggen. Det skulle kunna analyseras det till nätverk 

av makt där det kan tolkas att det finns osagda regler i stallet som accepterar prat bakom 

ryggen. 

 

I situationen där det är en tjej som är ny i ett stall som anses vara oerfaren, beskriver 

intervjupersonen att hon får höra det men inte rätt ut genom fula ord. Foucault (1975/2003) 

säger att makt inte är något individen besitter utan snarare någonting som utövas. Makt är en 

strategi där det används taktiska grepp, tekniker och mekanismer. I makt går det att se ett nät 

av aktiva och spända relationer (Foucault, 1975/2003, s.32). I situationerna ovan skulle 

strategierna kunna vara skitsnack bakom ryggen, nedtryckning genom att trycka på att en 

person är sämre än andra och genom utfrysning. Att det tas till det för att höja sig själv och för 

att visa att man är bättre och över någon annan. 

  

5.3.3 Beteenden som är en bidragande faktor till en dålig gemenskap   

  

Någonting som några av intervjupersonerna antyder till är att de kan bli irriterade och störa 

sig på när personer i stallet inte hjälper till. Det pratas också om hästen som en bidragande 

faktor till konflikter och irritation. Johanna (41 år, privatryttare) berättar att det som gör henne 

arg i stallet är när personer inte tar in sin häst när personen är där vid intags tid: ”Det är när 

folk inte tar sitt ansvar utan åker istället, det är liksom skitirriterande. [...] är man i stallet så 

tar man in sin häst…”. Miranda (58 år, ridskoleryttare) uttrycker något liknande där hon anser 

att man är osolidarisk om man inte hjälper till med vissa saker: 

Man märker ju lite grann att en del försöker, eller jag ska inte säga försöker… 

men lite grann, det kan kännas så att en del har bråttom hem. Jaha men oj det 
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visste jag inte vi skulle göra (imiterar) också känner man mmm (suck), så känner 

jag ju mig som klassens ordningsman […] det är samma sak vecka liksom och att 

de är ändå en del som man känner att dem rinner iväg, och jag har inget problem 

om man säger att ja men jag har barnvakt och jag måste gå, jag hinner inte, men 

jag vet inte riktigt har man inte det då tycker jag att man är lite osolidarisk. 

  

Kanske kan det som Johanna och Miranda beskriver relateras till normer som Angelöw och 

Jonsson (2000) anser är en av fem nämnare i gruppstrukturer. De menar att normer kan vara 

informella, de är en del i rutinen och oftast pratas det inte om dem, utan dem bara är där. Om 

en person bryter mot normen kan sanktionerna mot denne få konsekvenser, personen kanske 

inte blir insläppt i en ny grupp eller så blir personen ute ur gruppen. En norm i Johannas stall 

är att när de är i stallet så tar var och en in sin häst och en norm på ridskolan som Miranda 

rider hos är att efter ridpasset ska de kvällsfodra. När dessa normer bryts av vissa personer 

skapas irritation och kan tänka sig bidra till en dålig gemenskap. 

  

Klara (27 år, privatryttare) upplever att om ens häst springer i hagen och någon ser det men 

inte tar in den kan det skapa irritation: 

  

Men jag tror väl att det är väl mycket… ah det räcker egentligen att man är ju 

mån om sin häst och mån om andras också men det är väl klart man bryr sig mer 

om sin egen, så det räcker med att någon ser den springer och så bryr sig inte den 

andra eller tar in den […] det kan ju få en att bli irriterad… 

  

Nadia (20 år, ridskoleryttare) uttrycker något liknande där det hänt att en häst sprungit i hagen 

och ägaren till hästen blivit upprörd och det skapat konflikt: ”Att en häst blivit stressad ute i 

hagen också har inte någon sett det och då kanske ägaren blir upprörd och då kan det bli en 

konflikt…”.   

 

5.3.4 Att jämföra sig med andra 

  

Något flera av intervjupersonerna upplever är att de jämför sig med andra. Det kan vara när de 

ser andras resultat eller när de är på samma träning. Det jämförs också på sociala medier, när 
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de ser en vän eller bekant lägga ut vissa saker. Dessa jämförelser kan medföra en känsla av 

stress och press. Stina (18 år, privatryttare) upplever att det varit jobbigt när hennes häst varit 

skadad och vänner lagt ut på sociala medier att det gått bra: 

”Ja men det är klart, eftersom vi kan kanske pressa varandra lite och sådär och 

då blir det ju gärna att man lägger ut att ja idag har jag varit och tävlat kolla vad 

bra det gick lixom, ja men det är klart att man vill också det lixom, att man vill att 

det ska gå roligt och bra för en själv lixom. Så det har varit lite jobbigt nu när 

han har varit skadad att dem andra kunde ju fortsätta när man stod och stampade 

lite. Så lite så kan det ju va lite stressigt…” 

 

En del av intervjupersonerna beskriver känslan att man inte vill känna sig sämre än någon 

annan. Nicolina (18 år, privatryttare) kan känna en press när andra sitter på läktaren och tittar 

på deras ridlektion: 

Ja jag tycker det varit jobbigt när man tränat och de sitter och kollar på läktaren. 

Asså vissa dagar går det ju bra och vissa dagar vill man typ hoppa av och gråta 

typ och det är ju inte jättekul å så hör man typ ah men asså hon måste trampa ner 

hälarna mer. 

 

Stressupplevelser gör att känslor av panik, frustration, dålig självkänsla och sorg kan uppstå. 

Vilket kan leda till att spändhet, trötthet, otillräcklighet, skam och hopplöshet. Känslan kan 

även leda till kroppsligt obehag och kan generera aggressiva utbrott och ångest (Wettergren, 

2008). Stressupplevelser kan relateras till situationen ovan där Stina nämner att hon känner 

stress när hon ser att andra lägger upp på sociala medier att de tävlat och det gått bra medan 

hennes häst är skadad. Hon beskriver att hon stod och stampade och att det skapas en 

frustration och stresskänsla. Även situationen Nicolina berättar kan tolkas till 

stressupplevelser. Hon upplever att det är jobbigt att inte kunna prestera nog. Detta leder till 

att hon ibland bara vill hoppa av hästen och gråta. 

  

Nicolina (23 år, privatryttare) beskriver att tävling är något som påverkar: ”Jag tror det är 

väldigt mycket sånt där… den tävlar si och så… väldigt mycket tävling. Vem som tävlar högst 

och vem som tävlar minst”. Iris (22 år, privatryttare) säger också att det kan finnas en rädsla 

att någon kan vara bättre: 
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Man är rädd och ta hjälp av någon som faktiskt kan mer. Hörde av en tjej som 

stod där att hon ville inte att någon annan skulle rida hennes häst för hon var 

rädd att den skulle rida den bättre än vad hon gjorde. Så lite den… en rädsla för 

att någon kan mer än vad jag kan. 

 

Några intervjupersoner upplever ridsporten som en materiell och dyr sport. Klara (27 år, 

privatryttare) beskriver: ”Ehm sen tror jag väl kanske det kan bli mycket de här att ... alltså 

det är ju en sån materiell sport, så mycket så här vad man ska säga grejer och saker, det tror 

jag många kan uppleva att dem också vill ha ... dyrare grejer och att det lätt kan påverka folk 

för det är ju en dyr sport liksom” En del känner stress över det materiella och en del säger att 

de tror att det påverkar mycket. Johanna (41 år, privatryttare) säger såhär: ”Att man gärna vill 

visa att liksom och många som kanske inte har råd med blir liksom lite stressade över det och 

kanske inte vill lägga ut sin bild på sin gamla kavaj”. 

  

5.3.5 Ledarens roll 

  

Bland intervjupersonerna beskrivs situationer där de upplever att ledarna inte behandlat dem 

själva eller andra personer rättvist. Det nämns också att det saknas tydliga regler från ledarna. 

Cajsa (50 år, ridskoleryttare) upplever att det är tråkigt när ridläraren favoriserar och att vissa 

personer i ridgruppen slipper undan vissa saker:”… ibland kan man bli besviken om det… när 

en märker att… ridskoleläraren favoriserar, det kan va tråkigt. En grupp ska göra vissa 

saker… men inte den personen behöver inte…”. Nadia (20 år, ridskoleryttare) uttrycker 

liknande: 

Ehm lite att… man kan se ibland att ah nu fick dem åka och rida ah gratis då fast 

det inte är lektioner idag typ, på en tisdag då och oj nu red dem visst idag för att 

en person sa att ah men vi kan gå och rida lite, fast vissa andra kanske mer får 

jobba och ta det jobbiga jobbet och vissa får ta det roliga liksom skulle jag säga. 

 

Nadia (20 år, ridskoleryttare) beskriver ytterligare en situation där en av hennes kompisar 

rider i en grupp och de andra två tjejerna i gruppen blivit tillfrågade om de vill tävla, medans 
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Nadias kompis aldrig blivit tillfrågad: ”… en av mina kompisar går också i det nu med två 

andra tjejer och hon blir aldrig tillfrågad medans båda hennes kompisar blir det, så hon blir 

ju väldigt ledsen för de och då blir det ju konflikter på grund av det”. 

 

Många av intervjupersonerna upplever att det är viktigt att den som är ledare sätter upp 

tydliga regler. Christina (25 år, privatryttare) upplever att stallägarna inte har satt upp några 

tydliga regler och att det kan bli konflikter på grund av att det inte finns några tydliga regler: 

”… vi har ju ingen som… ja riktigt sätter upp… det finns inga regler i vårt stall liksom 

eftersom det är ett hemmastall och den som hörs mest och gör mest den bestämmer, typ så är 

det…”. Miranda (58 år, ridskoleryttare) upplever lite irritation att det inte skrivs instruktioner: 

“Och samtidigt kan jag tycka att hur svårt kan det vara att man faktiskt skriver en liten 

instruktion från ridskolans del om att det här förväntar vi oss att ni gör efter ridlektionen…”. 

Amira (28 år, privatryttare) upplever att när det inte finns en tydlig och ordentlig ledare så 

uppstår konflikter: 

[…] sen har jag stått där den som har stallet inte vill ta. Och då blir det att det 

ska läggas över på en annan och det tycker jag blir nästan värst. När den som har 

stallet inte är den som styr. För då kommer det fram andra som ska styra och så 

är det inte… då blir det tjaffs [...]... det var det där inte var en tydlig och ordentlig 

ledare i stallet ....   

 

Iris (22 år, privatryttare) beskriver när hon red på ridskola så var det en ridlärare som jobbat 

där i flera år och som betedde sig illa, hon upplever att det blivit accepterad att bete sig på 

liknande sätt: ”tror det är det här lite att det sitter i väggarna och eftersom att ridlärarna 

beter sig såhär, de som ska vara förebilder beter sig på det här sättet och det smittar ju av 

sig…”. 

Cajsa (46 år, ridskoleryttare) berättar också om en ridlärare som hon har känt sig illa 

behandlad av. Hon berättar att hon red på en ridskola när hon var yngre och hur ridläraren 

kunde behandla henne på ridlektionen:  

[…]man kommer ändå ihåg sånnahär grejer som att man kände sig så tvingad till 

så mycket saker. Ridläraren va såhär att… om man va lite bekymrad över en häst 
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så kommer jag så väl ihåg att hon stod med nyckelknippor och skakade för att den 

skulle gå fram, eller du måste hoppa de där. 

 

Resultatet ovan kan man relateras till Goffmans (1959/2014) rollbegrepp. Det är inte vår inre 

motivationsprofil, våra personlighetsegenskaper eller drifter som avgör hur vi upplever oss 

själva, utan det är de handlingar vi gör och Den andres reaktion på våra handlingar som 

bestämmer. Det går att jämföra med en aktör som kliver upp på en scen och att aktören på 

scenen inte kan bibehålla sin mening med sin rollgestalt utan ett stöd från medredaktörer och 

publiken. Sätter man Goffmans (1959/2014) rollbegrepp i relation till intervjupersonernas 

upplevelser kan man tolka att ridskolelärarna och stallägarna har en roll som ledare och 

intervjupersonerna anser att deras ledare är otydlig i sin roll och inte godkänt deras 

uppträdande. Goffman (1959/2014) skriver också om rolldistans där han beskriver förmågan 

att kunna skilja på sin roll och sitt jag. Klarar man inte av att skilja på sin roll och sitt jag så 

kallas det för ärlig aktör. Utifrån intervjupersonernas upplevelse så kan man tolka det som att 

de tycker att ridlärarna och stallägarna i dessa situationer är en ärlig aktör eftersom att dem 

beskriver det som att de inte tar sin ledarroll och behandlar alla lika utan de upplever orättvisa 

och felbehandling. 

  

5.3.6 Interaktion mellan människa och häst 

 

För flera av intervjupersonerna är ett bra ridpass viktigt och värdefullt. När ridningen inte går 

som tänkt och kommunikationen till hästen inte når fram uppkommer känslor som ledsamhet 

och uppgivenhet. Några intervjupersoner berättar att det finns personer som slutat eller pausat 

ridningen på grund utav detta. 

  

När vi frågar Cajsa (46 år, ridskoleryttare) om det finns någonting som får henne arg eller 

ledsen i stallet svarar hon:”Ehm ... När det går dåligt i ridningen ... ibland kan en ju bli arg 

på hästen och det får man ju inte bli (skrattar) men det kan man ju bli (skrattar) [...] så arg så 

man nästan vill gråta”. Det Cajsa berättar kan relateras till bakgrunds- och 

förgrundsemotioner som Wettergren (2008) skriver om. Vissa emotioner är (oftast) 

omedvetna, diffusa, lugna och sen finns det emotioner som (oftast) är medvetna som har ett 

tydligt objekt och är starka. Om en person har omedvetna, diffusa och lugna emotioner så 
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ligger de i bakgrunden och förnuftet ligger i förgrunden, man handlar med förnuftet. Om 

personen är medveten om sina emotioner så ligger emotionerna i förgrunden och förnuftet i 

bakgrunden, man handlar inte med förnuftet utan med känslorna. Vid det sistnämnda tillfället 

så kan man eventuellt bryta mot omgivningens normer och oskrivna regler för hur man ska 

känna, hur det ska visas och när. Det går att tolka att Cajsas emotioner efter ett dåligt ridpass 

är starka och ligger i förgrund medan förnuftet i bakgrund då hon beskriver en känsla av 

frustration när det gått dåligt med hästen och hon blir arg på den fast hon menar att det får 

man egentligen inte bli. 

  

Nicolina (23 år, privatryttare) känner ibland att hon vill hoppa av och gråta efter ett ridpass: 

“Asså vissa dagar går de ju bra och vissa dagar vill man typ hoppa av och gråta typ…”. 

Miranda (58 år ridskoleryttare) berättar liknande, att hon åkt från stallet med gråten i halsen 

efter ett ridpass som inte fungerat: ”… att man känner att man liksom, att det inte fungerar. 

Att man åkt därifrån många gånger med gråten i halsen…”. 

  

Även Malin (58 år, ridskoleryttare) uttrycker att hon kan bli ledsen och frustrerad när hon inte 

når fram till kommunikationen med hästen: ”De är väl om man inte når fram till 

kommunikationen till hästen då kan en bli ledsen och frustrerad, va fan jag ska börja med 

schack istället (skrattar)”. Malin (58 år, ridskoleryttare) berättar senare i intervjun att hon 

upplever att alla i hennes ridgrupp känt liknande känslor och en person har tagit paus på grund 

utav dessa känslor: “Alla i min grupp har haft de känslorna under tiden vi ridit tillsammans. 

[borttaget] hon till och med tar en paus i två månader nu...”. Ingrid (43 år, ridskoleryttare) 

berättar även hon om en person som slutat rida för att han kände att han inte utvecklades eller 

lyckades i ridningen “...Och då väljer han att avbryta istället, för han orkar inte med den här 

känslan”.   

 

Intervjupersonernas beskrivningar av att bli ledsen och uppgiven av dåliga ridpass kan 

analyseras i relation till Zetterqvist Blokhuis (2010) som skriver om hur samspelet mellan 

ryttare och häst fungerar. Det beskrivs att rida på en häst som väger ca 500 kg upplevs som en 

fantastisk känsla, som ryttare uppfattar man varje rörelse i hästens muskler och känslan är att 

ryttarens minsta tanke påverkar hästen. När detta samspel inte fungerar upplevs det att hästen 

inte reagerar på signalerna man ger, hur mycket man än försöker så får man ingen kontakt och 

det blir inte ett riktigt samspel. Det kan tolkas genom intervjupersonernas svar att de inte har 
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ett fungerande samspel med hästen. Som Malin beskriver det när hon inte når fram till 

kommunikationen kan det tolkas att hon inte får någon kontakt med hästen och den reagerar 

inte på signalerna. 

  

Som det nämns i citaten ovan när samspelet mellan ryttare och häst inte fungerar, väcks flera 

känslor. Emotioner är ett fenomen som har sitt ursprung i situationer som är sociala och det är 

emotioner som ligger till grund hur vi handlar och att vi handlar. Emotionerna som uppstår 

bland intervjupersonerna kan tolkas ske när samspelet med hästen inte fungerar, att börja 

gråta och att sluta rida är exempel på reaktioner och handlingar av emotionerna. En intressant 

aspekt att beakta är att det bland intervjupersonerna inte nämns någonting mer specifikt om 

varför dessa emotioner uppstår. Vad är det mer specifikt under ridpasset som gör att dessa 

emotioner uppstår? (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). 

  

Emotionerna som intervjupersonerna upplever till hästen är starka, utifrån vad som beskrivits 

ovan i citaten går det tolka att hästen är en stor och viktig del i intervjupersonernas liv. Både 

Ann och Ingrid berättar att de känner personer som slutat rida på grund utav att de inte 

utvecklats eller lyckats. Hästarna tolkas vara en viktig del i intervjupersonernas liv och kan 

ses som inbäddade i deras nätverk. Carter och Charles (2018) skriver att vi inte bör skilja djur 

och människor åt utan se djur som aktörer på samma sätt som människor, att de också är 

inbäddade i olika nätverk av aktörer.   

                    

5.4 Skillnader mellan ridskoleryttare och privatryttare 
  

Utifrån vad som skrivits tidigare i resultat -och analyskapitlet så kommer det i detta kapitel 

tas upp vad det finns för skillnader i svar mellan ridskoleryttare och privatryttare. Avsnittet 

avser att besvara frågeställningen: Finns det en skillnad när det gäller vilka emotioner som 

beskrivs av ridskole- respektive privatryttarna?  

 

5.4.1 Positiva emotioner i stallet 

 

Genom intervjusvaren beskrivs det i flera intervjuer en positiv gemenskap både bland 
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ridskoleryttare och privatryttare. Det går att antyda en mindre skillnad där det är fler 

privatryttare som berättar att de ägnar flera timmar i stallet och mycket av den tiden går åt till 

att vara social med andra i stallet. Medan ridskoleryttarna pratar mer om att de hjälper och 

peppar varandra. För både ridskoleryttare och privatryttare är det viktigt med en ledare i 

stallet. Det tolkas finnas en skillnad i vad som anses vara viktiga egenskaper för en ledare. För 

ridskoleryttarna är det betydelsefullt att bli sedd och att ridläraren känner av olika situationer 

och inte utsätter dem för obehagliga situationer inom ridningen. För privatryttarna är det 

istället betydelsefullt med en ledare som är bestämd och tydlig samt har regler.    

 

5.4.2 Negativa emotioner i stallet 

  

Både ridskoleryttare och privatryttare upplever att det finns grupperingar i stallet där vissa 

grupper har mer eller mindre makt och/eller status. Vilka grupper som besitter detta varierar 

från stall till stall och utifrån intervjupersonernas svar kan man säga att ridskoleryttare och 

privatryttare nämner olika aspekter. Några privatryttare upplever en gruppering mellan de 

som tävlar och de som inte tävlar, detta nämns inte alls bland ridskoleryttarna. Angelöw och 

Jonsson (2000) skriver om gruppstruktur där grupper gemensamt behöver: normer, roller, 

maktfördelning, kommunikation och relationer. Gällande relationer så menas det att grupper 

har någon form av uttalad eller outtalad överenskommelse om gruppens mål och en slags “vi-

känsla”. En tanke utifrån intervjusvaren är att ridskoleryttarna inte har målsättningar att tävla 

eller inte tävla i lika hög grad som privatryttarna, det i sin tur verkar inte skapa en så bred 

klyfta mellan de som rider. Det går att tänka att ridskoleryttarna är en större grupp med en 

“vi-känsla” med samma mål - att ha kul och utvecklas. Medan det för privatryttarna blir 

grupperingar i stallet utifrån deras egna målsättningar och att de i dessa mindre grupper - 

“tävlingsryttare” och “skogsmulleryttare” har en “vi-känsla” med samma mål. 

 

Det nämns av både ridskoleryttare och privatryttare att det finns situationer där ledarna inte 

beter sig på ett sätt de skulle vilja. Det som nämns av ridskoleryttare och inte av privatryttare 

är att några ridskoleryttare upplever att ledarna favoriserar och att det uppstått situationer där 

de inte alltid upplevts blivit bra behandlade. Det är en privatryttare, Iris, som tar upp sådana 

situationer men hon berättar om upplevelser från när hon red på ridskola så situationerna 

gäller inte i privatstall. 
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6. Slutsats och diskussion 

  

Detta är undersökningens avslutande kapitel där vi svarar på hur studiens syfte har uppfyllts. 

Kapitlet inleds med en presentation för de konkreta resultaten av studien. Vi kommer att 

besvara våra frågeställningar genom en sammanfattning av analysen.  

 

Frågeställningarna: 

Vilka positiva emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

Vilka negativa emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

Finns det en skillnad när det gäller vilka emotioner som beskrivs av ridskole- respektive 

privatryttarna? 

 

Avslutningsvis förs en diskussion som bland annat innefattar hur studien kom till, om vår 

förförståelse till ämnet, samt hur en framtida forskning skulle kunna bedrivas. 

  

6.1 Slutsats 
 

Frågeställningarna kommer besvaras genom en sammanfattning av resultatet. 

 

6.1.1 Vilka positiva emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

  

En av studiens frågeställningar var: Vilka positiva emotioner framhålls av 

intervjupersonerna? Analysen visar att det förekommer positiva emotioner av att befinna sig i 

stall. Intervjupersonerna beskriver en gruppkänsla med ett “vi-tänk”. Intervjupersonerna 

upplever att de ställer upp och peppar varandra. Istället för att missunna varandra när det går 

bra i ridningen med en häst så ställs frågor hur man rider den hästen på det viset istället. 

Förutom positiva emotioner i gemenskapen i stallet beskriver intervjupersonerna att det är 

viktigt att ha bra ledare i stallet. Det pratas om “mjuka värden” där det upplevs viktigt med 

ledare som anpassar ridpassen utifrån personernas förutsättningar, det är viktigt att ledaren 

pratar och ser alla i gruppen och framförallt lyssnar och läser av. Det nämns även “hårda” 

värden, där intervjupersonerna menar att de upplever att det är viktigt med ledare som är 

tydliga och bestämda, att de sätter upp regler för hur saker och ting ska ske. 
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Intervjupersonerna beskriver också en positiv upplevelse av att umgås med hästen, att ha ett 

samspel och en kommunikation till hästen, både i ridningen och från marken, får flera att må 

bra, känna lugn och upplevs minska stress. 

  

6.1.2 Vilka negativa emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

  

En frågeställning i studien var: Vilka negativa emotioner framhålls av intervjupersonerna? 

Analysen visar att det upplevs finnas grupperingar i stallet som bidrar till negativa emotioner. 

I stallet finns grupperingar som skapar en hierarkisk ordning där vissa grupper har mer makt 

och/eller status än andra grupper. Vilka grupper som besitter detta varierar från stall till stall, 

det går inte utläsa att i exempel större stall är det de äldre som har mer makt och/eller status. 

  

Utifrån intervjupersonernas beskrivningar tolkas det som att det är tävlingsryttarna som har 

mer makt och/eller status än de som inte tävlar, de anses vara mer värda. En annan grupp som 

besitter detta är de som är äldre, men det pratas inte om ålder utan det är äldre personer med 

erfarenhet i stallet och ridningen. Någon intervjuperson berättar om ett stall där de som stått 

där uppstallade längst har mer makt och/eller status än övriga, en annan upplever att om man 

inte hade den “rätta” materiella utrustningen fick man inte vara med. På ridskolan visar 

analysen att det finns en skötarkultur, är någon skötare på en häst så har den företräde på 

hästen och det borde alla andra veta om. Ytterligare en negativ upplevelse som framkom av 

intervjupersonerna var att det sker mobbning. För många är det mobbning som inte riktigt går 

att ta på och som inte sker öppet, utan det handlar om nedlåtande kommentarer och skitsnack 

bakom varandras ryggar. Några nämner dock att det upplevs ske mer öppen utfrysning bland 

yngre personer i stallet. Förutom att det sker mobbning så skapas irritation och frustration om 

personer inte följer de normer som finns i stallet. Analysen visar också att hästen är en 

bidragande faktor till konflikter, om någons häst springer i hagen och inte någon tar in den så 

kan det skapa konflikt mellan dessa personer. Det framkom också att man i stallet jämför sig 

med varandra och detta kan emotioner såsom stress och press. 

  

Som nämnts tidigare så uttryckte flera intervjupersoner att det är viktigt med bra ledare i 

stallet, men det har också nämnts negativa emotioner av ledare. Några nämner att de blivit 

orättvist behandlade där ridlärare favoriserat vissa personer i ridgruppen som får vissa 

förmåner och privilegier. Andra nämner att det i vissa stall inte finns tydliga regler eller någon 
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som bestämmer och det i sin tur skapar konflikter. Det upplevs att om det inte finns en tydlig 

ledare så är det någon annan som tar den rollen och det skapar konflikter. Det har också 

nämnts tidigare att intervjupersonerna beskriver en positiv upplevelse till hästen, men det 

nämns även en negativ upplevelse. Det uppkommer emotioner som frustration, ledsamhet och 

uppgivenhet när interaktionen till hästen inte fungerar. 

  

6.1.3 Finns det en skillnad när det gäller vilka emotioner som beskrivs av ridskole- 

respektive privatryttarna? 

  

Ytterligare en frågeställning i studien var: Finns det en skillnad när det gäller vilka emotioner 

som beskrivs av ridskole- respektive privatryttarna?  I relation till analysen tolkas det finnas 

flera skillnader i hur emotionerna beskrivs av ridskoleryttare och privatryttare. Gällande 

positiva emotioner beskrivs det bland privatryttare om en gemenskap där de tillbringar 

mycket tid i stallet och är sociala med andra människor i stallet. Medan det bland 

ridskoleryttarna beskrivs en gemenskap där man peppar och stöttar varandra. En positiv 

upplevelse som nämns av både ridskoleryttare och privatryttare är ledarens roll. Tidigare i 

slutsatsen skrevs det om “mjuka” och “hårda” värden gällande ledare. De “mjuka” värdena 

handlar om det är viktigt att ledaren anpassar ridpassen utifrån personernas förutsättningar, att 

ledaren pratar och ser alla i gruppen och framförallt lyssnar och läser av eleverna. De “hårda” 

värdena handlar om att det är viktigt med en ledare som är tydlig och bestämmer. Analysen 

visar att “mjuka” värdena nämns av ridskoleryttarna medan de “hårda” värdena tas upp av 

privatryttarna. 

  

Skillnader som kan tolkas mellan ridskoleryttare och privatryttare utifrån negativa emotioner 

är att privatryttare upplever en gruppering mellan de som tävlar och de som inte tävlar. Detta 

är inte någonting som ridskoleryttarna pratar om. En analystråd som är viktig att beakta här är 

att det går att tänka att ridskoleryttarna är en större grupp med en “vi-känsla” med samma mål 

medan det för privatryttarna blir grupperingar i stallet utifrån deras målsättningar och att det i 

dessa mindre grupper är “vi-känsla” med samma målsättningar. Ytterligare en aspekt som bör 

funderas på är om det är lika många som tävlar i ridskolestallen som i privatstallen. 
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6.2 Diskussion 
  

En tanke som väckts utifrån studiens resultat och analys är det finns mycket starka emotioner 

kopplat till stallet, både mellan människor och mellan människa och häst. Då vi båda har lång 

tids erfarenhet inom ridsporten och olika stallmiljöer har vi sett och varit med om både bra 

och dåliga exempel på grupper, sammanhållning och ledare. Vår förförståelse var att det 

förekommer emotioner i stallet, både mellan människor men också mellan människa-häst, 

men att det skulle tas upp såhär många negativa upplevelser som bidrar till negativa 

emotioner var häpnadsväckande. Då vi upplever att det tidigare ej forskats så mycket om detta 

ämne tror vi det är viktigt att lyfta vår uppsats om emotioner, sociala relationer och 

interaktioner i stall. Vi tror framförallt att emotionsteorin behöver förstå människors 

interaktioner med djur i allmänhet och hästar i synnerhet, detta för att interaktionen mellan 

människa-häst utgör en så stor del i stallet och utifrån den interaktionen skapas flera 

emotioner. Skulle denna uppsats inte berört interaktionen mellan människa-häst tror vi att vi 

skulle gå miste om många intressanta aspekter som spelar stor roll i hur stallet uppfattas. 

Denna uppsats behövs och vi tror att det är viktigt att prata om och lyfta de problem som finns 

i stallet. Vi hoppas att studien kan bidra till att utveckla stallkulturen så stallet blir en trivsam 

plats för alla. Att förstå hur människor i stall reagerar och känner i olika situationer kan ge en 

insikt i hur organisationer inom ridsporten ska arbeta för att utveckla stallkulturen. 

 

6.2.1 Studiens styrkor och svagheter 

  

Vi har en förförståelse inom ämnet eftersom båda har hästar som intresse vilket har varit både 

en styrka och svaghet för studien. Det har varit en styrka eftersom vi har mycket erfarenhet 

och kunskap inom det. Vi känner till många privatstall, ridskolor och personer. 

  

En svaghet med att ha förförståelse inom ämnet hästar var att vi ibland tog saker för givet. Det 

finns fackord som används inom stall som för oss var självklara, till exempel olika övningar 

som används i ridningen. Vilket var något som fick tänkas till en del på och även 

formuleringar så att andra som inte har häst som intresse skulle förstå. Ytterligare en svaghet 

är att vi från början tog för givet att alla har samma syn på hästar, för oss är relationen mellan 

människa och häst är självklar. Vi tänkte inte på att det kan finnas människor som ser den 

relationen annorlunda, att istället för en relation så utnyttjar människan hästen. Detta ändrades 
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om under studiens gång och det lades till en human animal studie av Carter och Charles 

(2018) för att kunna visa att det finns en medvetenhet hos oss att andra kanske inte ser att 

relationen på samma sätt men att Carter och Charles (2018) menar att djur bör ses som 

aktörer, vilket för oss var viktigt i denna studie. 

  

Att vara två i en undersökning är en styrka dels för att vi fick dubbelt så mycket intervjutid 

vilket genererar till ett mer omfattande material till skillnad mot om det skulle ha varit en 

person som gjort undersökningen själv. Det har gått att diskutera materialet och när vi fastnat 

i något har vi kunnat byta del, så den andra personen kunnat arbeta på delen med nya ögon. 

Det har lett till att vi alltid nästan alltid har kommit vidare med uppsatsen. Eftersom 

emotioner är omfattande finns det både styrkor och svagheter att välja det som teori. Till en 

början sågs det som en styrka att det fanns mycket välja på. Men vi insåg ganska snart att 

emotionsteorin är stor och innefattar mycket vilket gjorde att det ibland var svårt att leta ut 

och välja vad som skulle vara med och inte. Då emotioner kan uppfattas på olika sätt 

beroende på individ och situation, upplevdes det att det stundtals kunde vara komplicerat att 

avgöra vilken emotion intervjupersonen känner. 

  

6.2.2 Framtida forskning 

  

Det hade varit intressant att gå vidare med undersökningen och utveckla den mer. Hade det 

funnits mer tid hade det kunnat tänkas göra fler intervjuer för att få in fler informanter från 

olika stall. Det hade också varit intressant och gå djupare in på vad det är som är grunden till 

grupperingarna och konflikterna som sker, finns något samband eller skiljer sig åt i små och 

stora stall? Hade det gjorts en uppföljande undersökning skulle det vara intressant att göra 

observationer i stall. Som Ahrne och Svensson (2015) skriver att det görs bakgrundsfrågor 

som används som en ram för vad som ska ingå i studien. Det underlättar under 

observationerna så att det som tänkt vara med kommer med. Vi skulle i så fall observera 

kulturen och ha några bakgrundsfrågor med oss för att veta vad vi vill observera och inte ha 

intervjuer med några utvalda intervjupersoner. Det kanske skulle ge en annan bild då man 

eventuellt hade kunnat skapa sin en egen uppfattning. Observationen bör eventuellt göras 

under en längre tid, för att de spänningar som kan infinna sig till en början kan släppa. Det för 

att kunna se personernas riktiga jag i de olika situationerna som kan uppstå.                             



 
 

54 

Källor och bilagor 

 

Angelöw, Bosse & Jonsson, Thom. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Ahrne, Göran & Svensson, Peter. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

  

Aspers, Patrik. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 

  

Bergström, Marie. (2007). Hästar är mitt liv. Svensk idrottsforskning (2). 50-54. 

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Ridsportens-

betydelsetjejer.pdf (Hämtad 2019-04-20). 

  

Bericat, Eduardo. (2016). The sociology of emotions: Four decades of progress. Current 

Sociology,64(3), 491–513. 

file:///C:/Users/melan/Downloads/Bericat2016TheSociologyofEmotions.FourDecadesofProg

r ess%20(1).pdf  (Hämtad 2019-05-28). 

  

Bornemark, Jonna & Von Essen, Ulla. (2010). Kentauren: om interaktion mellan och 

människa. Huddinge: Södertörns högskola 

  

Bloch, Charlotte. (2002). Moods and Quality of Life. Journal Of Happiness Studies, 3:2, 

101128.  

  

Börjesson, Mats & Rehn, Alf. (2009). Makt. Malmö: Liber. 

  

Carter, Bob & Charles, Nickie (2018). The animal challenge to sociology. European Journal 

of Social Theory, Vol. 21(1), s 79-97. 

  

Collins, Randall. (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press. 

  

Elias, Norbert & Scotson. L. John. (1999). Etablerade och Outsiders: en sociologisk studie 

om grannskapsproblem. Lund: Arkiv. 

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Ridsportens-betydelse-tjejer.pdf
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Ridsportens-betydelse-tjejer.pdf
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Ridsportens-betydelse-tjejer.pdf


 
 

55 

  

Foucault, Michel. (1975/2003). Övervakning och straff. Övers. C.G. Bjurström. Lund: Arkiv. 

  

Goffman, Erving (1959/2014). Jaget och maskerna. 6 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Heintz, Maria (2018). ”Alla är ju med alla…” Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan. 

Diss. Lund University. 

https://portal.research.lu.se/ws/files/43148991/Heintz_manus_slutversion.pdf (Hämtad 

201904-15). 

 

Håkanson Margareta, Palmgren Karlsson Carina, Sallander Marie och Henriksson Göran. 

(2008). Husdjur och folkhälsa. Sveriges lantsbruksuniversiet.  

  

Johansson, Anna (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB.  

  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Redelius, Karin. (2002). Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och 
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Bilaga 1 - Missivbrev  
  

Vi studerar Samhällsanalytiker inriktning organisering vid Karlstads universitet och skriver en 

c-uppsats inom ämnet sociologi. 

Syftet med studien är att undersöka hur stallmiljön ser ut på ridskolor och i privatstall.  

Undersökningen är konfidentiell och enskilt svar kommer inte kunna urskiljas. 

Undersökningens resultat kommer användas i utbildningssyfte. Genom att du deltar i 

intervjun samtycker du till att vi använder dina svar i vår studie och spelar in intervjun.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide ridskoleryttare 
 

Bakgrund 

Hur länge har du ridit? 

Vad fick dig att börja rida? 

Hur ofta rider du? 

Har du ridit på andra ridskolor innan? 

Gemenskap 

Hur ser en vanlig vecka på ridskolan ut för dig och vad tycker du bäst om att göra? 

Hur upplever du gemenskapen mellan ryttare på ridskolan?  

Finns någon eller några som du umgås extra mycket med i stallet? Om ja, varför? 

Har gemenskapen förändrats på något sätt sedan du började rida på ridskolan? Om ja, hur?  

Grupperingar/hierarkier 

Upplever du att det finns grupperingar mellan ridskoleelever på din ridskola? Om ja, på vilket 

sätt och mellan vilka? 

Tror du ryttare på ridskolan jämför sig med varandra? Om ja, på vilket sätt?  

Tror du sociala medier påverkar ryttare på något sätt? Om ja, kan du utveckla på vilket sätt? 

(Viljan att prestera t.ex) 

Trakasserier/utanförskap 

Vad i stallet får dig att må bra? 

Händer det att du blir ledsen eller arg på ridskolan? Om ja, kan du berätta hur och när?  

Förekommer det att personer blir illa behandlade? Om ja, av vem/ vilka reds dessa situationer 

ut?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide till privatryttare 
  

Bakgrund 

Hur länge har du ridit? 

Vad fick dig att börja rida? 

När fick du din första häst? 

Har du ridit på ridskola innan? 

Hur många är ni i stallet där du har din häst? 

Har du stått i andra stall innan? 

Gemenskap 

Hur ser av vanlig vecka i stallet ut för dig? 

Hur upplever du gemenskapen i stallet? 

Finns någon eller några som du umgås extra mycket med i stallet? Om ja, varför? 

Har gemenskapen förändrats på något sätt sedan du flyttade till ditt stall? Om ja, hur?  

Har du stått i fler stall? Om ja, hur var gemenskapen i de stallet/stallen? 

Grupperingar/hierarkier   

Hur ser intresset ut för träning och tävling för de andra i stallet? 

Upplever du att det finns grupperingar i stallet, om ja på vilket sätt? 

Tror du ryttare i ditt stall jämför sig med varandra? Om ja, på vilket sätt?  

Tror du sociala medier påverkar ryttare på något sätt? Om ja, kan du utveckla på vilket sätt? 

(Viljan att prestera t.ex) 

Trakasserier/utanförskap 

Vad i stallet får dig att må bra? 



 
 

60 

Händer det att du blir ledsen eller arg i stallet? Om ja, kan du berätta hur och när? 

-Ställ en uppföljningsfråga iaf det bara handlar om hästen: Så det handlar bara om hur det går 

med hästen? 

Förekommer det att personer blir illa behandlade? Om ja, av vem/ vilka reds dessa situationer 

ut?  

Finns det något mer du vill lägga? 
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Bilaga 4 - Facebookinlägg 
  

Vi har nu dragit igång vårt C-uppsatsarbete inom ämnet sociologi och kommer skriva om 

stallkultur. Vi söker personer som skulle vilja ställa upp på intervju, 4 personer från olika 

privatstall (med inackorderingar) och 4 personer som rider på ridskola. Är du över 18 år och 

skulle vilja vara med och berätta om dina upplevelser från olika stall PMA mig! Vi bjuder på 

fika som tack för ditt deltagande.  

(Vänligen skriv inte i kommentarsfältet pga anonymitet) 

 

 


