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Ecce Equus!1 

Egalitarian Equine Communities’ Acknowledgement of the Horse as 
Subject 

Nicole Pergament Crona 

Abstract 
Within human animal studies (HAS), as well as within the posthumanistic field in general, it has been 
pointed out that we still lack knowledge of how animals can be recognized as subjects and agents with 
the possession of cognitive and social abilities. At the same time, we see a re-evaluation of the human 
anthropocentric boundary between Man and the Beast – in the academic world as well as in the practice 
of everyday life. One example is how the prevalent ways of relating to and handling with horses – our 
traditional equine cultures – are under transition. Norms, attitudes and practices – not least those relating 
to equestrian sports – are changing; some people even believe in a “paradigm shift”, while others predict 
a future “horse revolution”. This ethnological contribution to the field of HAS aims to study the 
acknowledgement of the horse as subject, how it is being expressed and practised by egalitarian 
communities within the Swedish horse society, and what the implications of that acknowledgement are, 
for both human and horse. Consisting of interviews and participant observations and seen through the 
lens of a phenomenological HAS-perspective, the empirical material shows that the egalitarian approach 
implies ethical and practical consequences. Not only does it entail considerations regarding such things 
as horse keeping, riding style, competitions, training and conditioning methods – for some individuals 
it may also implicate a personal change, as they discover the horse’s message of presence and 
authenticity. 

Keywords 
Horse-human relationship. Subject. Agency. Human-animal studies. Egalitarian communities. Zoo-
anthropology. Posthumanism. 

 
 
 
1 Ecce Equus! – latin för Se (eller skåda) hästen! enligt mejlkorrespondens 8 april, 2019 med Johanna 
Koivunen, amanuens, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet. 
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Inledning 

Prolog 
And each horse, whether jumping, trotting, racing, hitched in a troika, each one of them knows precisely the 
extent of human stupidity, knows that for all these 3,000 years that horses and people have spent together, 2 
everything could have been different. 

Alexander Nevzorov  
(2011:123) 

 
Den ryske författaren, filmaren och hästmannen, Alexander Nevzorov, fördömer det sätt på 
vilket människan har begagnat sig av hästen alltsedan hon tog den i sin tjänst. Men mer än något 
annat fördömer han ridsporten. Han förutspår en framtid där våra barnbarn kommer att se 
tillbaka på denna företeelse i vår tid med samma skam som vi nu betraktar slavhandeln, 
kannibalismen eller koncentrationslägren (2011:123). En ”hästrevolution” är i antågande, 
hävdar han, och ”striden” har redan börjat, det är en strid mellan två helt motsatta synsätt vad 
gäller hästen och dess relation till människan (2011:123f, 322).  
 
Även om Nevzorov är en kontroversiell person vars åsikter är provocerande för många – de 
finns till och med de som anser att han ”ber om att få skjutas” – har han samtidigt såväl följare 
som lärjungar, liksom officiella representanter för sin Nevzorov Haute Ecole, i ett flertal länder 
runt om i världen.3 Och även om det kanske är överilat att tala i termer av revolution, i 
betydelsen omstörtande, tycks han och hans följare långtifrån vara ensamma om uppfattningen 
att det just nu pågår en omvärdering av synen på människans och hästens relation lite varstans 
i världen (jfr Bornemark 2019, Zetterqvist Blokhuis 2019): Djurrättsgrupper i de flesta 
europeiska länder kritiserar idag användningen av hästar i sportsammanhang, och oron för 
hästars levnadsförhållanden kommer allt oftare till uttryck i sociala och nätbaserade medier 
(Zetterqvist Blokhuis 2019:49f). I Nederländerna förespråkar ”zooantropologerna”, Francesco 
De Giorgio och José De Giorgio-Schoorl, ett nytt kunskapsparadigm – en ”hästarnas frigörelse” 
(2016:93). De Giorgio & Schoorl anser att det är dags att överge antagandet att en häst 
nödvändigtvis måste tränas – och avser därmed såväl den fysiska som beteendemässiga 
träningen (2016:34,98).4 Också i Sverige finns det sedan en tid tillbaka tecken på en liknande 
omvärdering: etikforskaren Petra Andersson ansåg till exempel redan 2013, i en krönika i 

 
 
 
2 Fastställandet av när hästen domesticerades varierar. Nevzorov anger här att det skulle skett för 3000 

år sedan men det finns andra uppskattningar som pekar mot att domesticeringen på de eurasiska 
stäpperna runt Svarta havet och Kaspiska havet kan ha inletts redan för 5000–6000 år sedan (Hartley 
Edwards 1998:9, 28). 

3 För kritik mot Nevzorov, se Horseforum.com (Horse Forum 2009). Haute école står för “höga skolan” 
och avser de övningar inom dressyren som anses vara de mest avancerade (Encyclopædia Britannica. 
Horsemanship/Dressage). Om Nevzorov Haute Ecole, se Facebook Nevzorov Haute Ecole (Nevzorov 
Haute Ecole 2014).  
Om Nevzorovs “horserevolution”, se twitter: #horserevolution (#horserevolution).  

4 learninganimals.com. (Learning Animals).  
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nättidningen Hippson, att det är ”hög tid” att diskutera ridsportens fortsatta existens och 
berättigande (Andersson 2013); på sociala medier diskuteras dagligen etiska spörsmål kring 
användningen av hästar under rubriker som ”EquiEthics - #HorsesToo” (EquiEthics – 
#HorsesToo); och slutligen har den svenska veterinärkåren länge kritiserat den ”slit och 
slängmentalitet” som många av dem anser utmärker ridsporten och som leder till att hästar 
slentrianmässigt döms ut (Pergament 2007:44, jfr Fåhraeus 2015).5  

En ekvin revolution? 

Trots att mycket alltså tyder på en pågående omvärdering av synen på relationen mellan häst 
och människa är det som sagt kanske överilat att tala om en revolution i betydelsen omstörtning 
eller politisk omvälvning (SAOL 2015a). Kanske kan Nevzorovs förebådande snarare liknas 
vid ”en djupgående omvändelse” (Berger & Luckmann 1979:173), eller som en av de i SAOB 
formulerade historiska definitionerna av termen revolution som en ”genomgripande /…/ 
förändring av ”de bestående förhållandena”, i synnerhet som SAOB exemplifierar sådana 
förhållanden såsom varande sociala eller kulturella (SAOB). För i den mån vi kan tala om en 
genomgripande förändring i hästvärlden tycks det i så fall vara en sociokulturell sådan (jfr De 
Giorgio & Schoorl 2016:34). Etnologerna Simon Ekström och Lars Kaiser har framhållit att det 
bland nordiska etnologer numera går att skönja ”ett ökat intresse för frågeställningar som på ett 
mer elaborerat sätt utforskar människors komplexa förhållande till och beroende av djur” 
(2018a:9). För min egen del har jag velat undersöka på vilket sätt en eventuellt förestående, 
eller pågående, genomgripande förändring av relationen mellan häst och människa kommer till 
uttryck i den vad jag, med ett lån från engelskans equine (Lexico Dictionary), kallar ekvina 
världen – det vill säga den värld som på ett eller annat sätt berör och förhåller sig till hästar.6 
Att här ge ett uttömmande svar på den frågan ser jag inte som görligt – i alla fall inte i avseendet 
”genomgripande”. Termen antyder ju att denna förändring skulle spänna över hela det ekvina 
fältet: ridsporten, travet, ridskolorna och alla privatryttare. Visserligen finns det tecken som 
tyder på att den pågående diskussionen om hästarnas välfärd har fått återverkningar på bred 
front,7 men att ingående undersöka hela den svenska hästsektorns eventuella benägenhet att på 
allvar ifrågasätta sin egen legitimitet skulle kräva ett helt annat omfång än vad som ryms inom 
ramen för en masteruppsats. Istället för att försöka famna bredden har jag här försökt gå på 
djupet. Jag har begränsat mitt utforskande till några av de ekvina gemenskaper som de senaste 
decennierna vuxit fram till följd av den pågående omvärderingen; gemenskaper där man funnit 
och utvecklat andra sätt att umgås med hästar än att använda dem för tävling; gemenskaper där 

 
 
 
5 Utdömning är en term som används av försäkringsbolagen: En veterinär kan ”döma ut” en sjuk eller 

skadad häst då den inte längre anses motsvara den ”användbarhet” den är försäkrad för, det vill säga då 
hästen inte längre kan ”användas till aktiv träning och tävling”. En utdömning av hästen innebär att 
ägaren därmed kan få ut dess livförsäkringsbelopp (Agria Djurförsäkring 2010), vilket inte sällan 
används för att skaffa en ny häst. 

6 På svenska finns inte ordet ekvin, något jag ser som en brist och med denna text hoppas bidra till en 
förändring av. 

7 Vid vissa ridskolor har man t ex aktivt försökt förändra sin ridutrustning i syfte att eliminera de ofta 
förekommande ryggskador och orala trycksår som uppvisats hos hästar i människans tjänst (Röök 
2019a). Ryggskador till följd av dåligt anpassade sadlar är vanligt förekommande hos ridhästar och 
trycksår i munnen har enligt forskningen uppvisats hos 86% av alla hästar som arbetas med bett (Tell 
2004). 
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hästen – istället för att ses som  ett verktyg eller instrument – alltmer har kommit att betraktas 
som en companion species (Haraway 2007:20), som ett mer eller mindre jämlikt subjekt. Jag 
kallar därför dessa gemenskaper inte bara ekvina utan också – med en blinkning till den franska 
revolutionen – egalitära, det vill säga jämlikt syftande (SAOL 2015b; jfr Bornemark 2019:4). 

Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studie har ambitionen att bidra till det relativt nya, men icke desto mindre just nu 
starkt expanderande, forskningsfältet human animal studies (HAS), och mer specifikt till det 
kanske ännu nyare område som behandlar relationen mellan människa och häst (jfr Ekström & 
Kaijser 2018a:10; Bornemark 2019:3). HAS utgör den gren inom posthumanismen som särskilt 
har intresserat sig för relationen mellan människa och djur, och kan sägas vara ett svar på de 
senaste decenniernas diskussion om människans position i världsordningen. Synen på 
människan och hennes förmenta upphöjdhet, liksom på hennes antropocentriska 
gränsdragningar gentemot de andra arterna, är stadd i förvandling – i den vetenskapliga världen 
såväl som i den vardagliga praktiken (jfr Göransson 2017:346, 352; Bornemark 2019:4). Den 
pågående omvärderingen har även fått implikationer för synen på djurens subjektivitet, agens 
och intentionalitet och därmed också hästarnas (jfr Bornemark 2019:1ff). Som filosofen Jonna 
Bornemark framhåller är det skillnad mellan att betrakta en häst som en automat och att betrakta 
den som ett subjekt. Du kan inte göra mot ett subjekt vad du gör mot en automat (Bornemark 
2019:4). Jag avser att här utforska denna omvärdering med ett för etnologin typiskt 
angreppssätt: det fenomenologiska inifrånperspektivet.  
 
Mitt syfte är således: att med ett fenomenologiskt HAS-perspektiv bidra till förståelsen av de 
senaste decenniernas framväxande av nya, jämlikt syftande – här kallade egalitära – 
gemenskaper i Hästsverige och dessas erkännande av hästen som varande ett subjekt. Med 
subjekt förstår jag ett väsen som äger intentionalitet, agens och kognitiva förmågor (SAOL 
2015c; SO 2009). Jag hoppas även kunna bidra till en diskussion om de praktiska och etiska 
implikationer som följer av detta erkännande. Med implikationer menar jag följdverkningar, 
konsekvenser (SAOL 2015d). 
 
Det fenomenologiska perspektivet utgår ifrån hur människor i samspel med andra subjektivt 
konstruerar, erfar och förstår sin verklighet, oavsett om denna verklighet kan betraktas som 
objektivt ”korrekt” eller inte (Berger & Luckmann 1979:11; Högström 2017:55; Schütz 
1999:62). Med denna utgångspunkt har jag formulerat följande frågeställningar: Vilka 
kunskaper håller den egalitära hästmänniskan för ”verkliga” och därmed ”sanna”? Vilka uttryck 
tar sig hennes erkännande av hästen som subjekt? Vilken mening tillskriver hon detta 
erkännande och hur erfar hon de etiska och praktiska konsekvenserna av detsamma? För 
hästen? För henne själv som hästmänniska? Om hästen är ett subjekt, det vill säga äger 
intentionalitet, agens och kognitiva förmågor – vad upplever den egalitära hästmänniskan i så 
fall att hästen gör med henne? Vad kan den lära henne? Hur tolkar, förstår och hanterar hon i 
så fall denna kunskap?  
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Med hästmänniska avser jag en människa som över tid, på ett eller annat sätt, umgås med hästar 
och därmed oftast också andra hästmänniskor – och som genom detta umgänge förvärvar 
kunskap om hästar och ingår i en (eller flera) ekvina gemenskap(er). En hästmänniska behöver 
med andra ord inte nödvändigtvis ingå i samma gemenskap(er) som en annan hästmänniska. 
Gemensamt är visserligen intresset för hästar, men detta intresse kan ta sig olika uttryck och 
vara förenat med vitt skilda förhållningssätt och värdegrunder. En travkusk är förmodligen lika 
intresserad av hästar som en ridskoleelev, en tävlingsryttare eller en person som föredrar att gå 
ut och gå med sin häst. Alla är de hästmänniskor men de tillhör olika ekvina kontexter och söker 
sannolikt kunskap om föremålet för sitt intresse på olika håll. 

Teoretiska ingångar och begrepp 
Jag ska under denna rubrik diskutera min förståelse och tillämpning av såväl HAS-perspektivet 
som fenomenologin. Jag kommer även att klargöra vissa, för denna studie centrala teoretiska 
begrepp. 

Human Animal Studies 

En viktig inspirationskälla för många som velat skriva in sig i forskningsfältet human animal 
studies utgör den franske filosofen Jaques Derridas text The Animal That Therefore I Am 
(2002), (jfr McCance 2013:129; Kuzniar 2006:5; Wolfe 2009:570).8 Här kritiserar Derrida den 
traditionella humanistiska föreställningen – med dess förankring i såväl kristen teologi som i 
västerländsk vetenskap och filosofi – att det råder en absolut skiljelinje mellan människan och 
de Andra – de icke-mänskliga djuren; en skiljelinje som grundar sig på uppfattningen att 
människan är den enda av jordens alla levande varelser som har ett språk och som därmed också 
kan tänka. Denna gränsdragning lanserades under renässansen och upplysningstiden av 
filosofer som René Descartes (1596–1650) och Immanuel Kant (1724–1804). Det är förmågan 
att tänka, liksom förmågan att, genom språket, ge uttryck för våra tankar, som skiljer människan 
från andra levande varelser; det är också därför som Descartes upphöjer språket – det mänskliga 
språket – till det enda ”riktiga” språket (McCance:2013:141ff). Derrida, för sin del, hävdar att 
denna tes, tesen om rupturen – bristningen som en gång skiljde dem som om sig själva säger 
”vi människor”, från dem som desamma kallar ”djur” – ingår i den mänskliga artens 
självbiografi (2002:398). Berättelsen om rupturen är berättelsen om Människan, den som hon 
ständigt återberättar för sig själv i syfte att definiera vad som är själva kvintessensen av att vara 
människa, hävdar Derrida (2002:398).  
 
I sin bok, When species meet (2007), föreslår den i HAS-sammanhang ofta citerade 
vetenskapsteoretikern Donna J. Haraway att istället för att hålla fast vid föreställningen om en 
strikt gränslinje mellan natur och kultur, mellan människa och icke-människa, borde vi betrakta 

 
 
 
8 The Animal That Therefore I Am utgör första delen av ett tio timmar långt tal som Derrida höll under 

den tredje Cerisy-la-Salle-konferensen, som tillägnades hans verk, i juli 1997, och som hade rubriken 
Djurets självbiografi (Derrida 2002). 
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tillvaron som ett slags sammanflätad ”natureculture” (Haraway 2007:25; jfr Zetterqvist 
Blokhuis 2019:51). Haraway föreslår ett, vad hon kallar, ”multispecies perspective”, där 
människan, i kontrast till det antropocentriska perspektivet, betraktar sig själv som en 
”companion species”. Companion kommer av det latinska cum panis, som betyder ”med bröd” 
(Haraway 2007:17). Den ursprungliga betydelsen av companion, eller kompanjon, är alltså 
”den man delar bröd med”. Min förståelse av Haraways multiartsperspektiv är att det aldrig har 
uppstått någon ruptur mellan människan och de Andra, mellan kultur och natur, och inte heller 
föreligger någon hierarki däremellan: Människan är blott en av alla de arter, med vilka hon har 
att dela de resurser som bjuds på denna planet. Varken mer eller mindre. 

Zooantropologi 

Som en uppenbar utlöpare av HAS-perspektivet förstår jag den multidisciplinära 
”zooantropologi” som förespråkas av biologen, etologen och naturforskaren, Francesco De 
Giorgio, tillsammans med hustrun José De Giorgio-Schoorl, konsult i personlig utveckling. De 
Giorgio är grundare av International Learning Animals Study Institute, ett internationellt 
kunskapscenter för etologi och zooantropologi, beläget i Nederländerna. Institutet säger sig inte 
bara erkänna ”djur som subjekt och kännande varelser”; man tillämpar och utvecklar även ett 
vad man kallar zooantropologiskt ”paradigm” för ”fortsatt samexistens mellan mänskliga och 
icke-mänskliga djur bortom det antropocentriska perspektivet” (De Giorgio & Schoorl 2016:98, 
min översättning).9 De Giorgio & Schoorl hävdar att vi är på väg mot en framtid präglad av en 
”anti-speciesist philosophy”, det vill säga en filosofi som påtalar det orättfärdiga i att individer 
diskrimineras på grundval av sin arttillhörighet.10 Till den här studien har i synnerhet deras bok 
Equus Lost. How We Misunderstand the Nature of the Horse-Human Relationship – Plus, Brave 
New Ideas for the Future (2016), bidragit med värdefulla infallsvinklar. De Giorgio & Schoorl 
förespråkar en högre grad av ”transparens” i relationen mellan människan och hästen, liksom 
ett ”zooantropologiskt närmande” som erkänner hästens socio-kognitiva förmågor (De Giorgio 
& Schoorl 2016:10,34). 

Ett fenomenologiskt HAS-perspektiv 

Den moderna fenomenologins grunder lades av Edmund Husserl (1989). Här har jag valt att 
främst stödja mig på den vidareutveckling av Husserls tankar om intellektuella och 
intersubjektiva processer som gjorts av filosofen och sociologen Alfred Schütz (1999), liksom 
av kunskapssociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann (1979), samt på tolkningar 
som gjorts av etnologen Karin Högström (Högström 2017), liksom av professorn i marketing, 
Robert V. Kozinet (2009) och filosofen Staffan Carlshamre (Carlshamre).11 Detta har jag sedan 

 
 
 
9 Institutet vill skapa medvetenhet om djur-människa-relationen genom att erbjuda utbildningsprogram, 

universitetsföreläsningar och forskningssupport gällande socio-kognitiva förmågor och relationen mellan 
människor och djur. Man publicerar böcker och artiklar, organiserar konferenser, workshops och 
seminarier samt samarbetar med organisationer och institutioner som arbetar med djurvälfärd (Learning 
Animals).  

10 Jfr speciesism, artdiskriminering, artism (Nationalencyklopedin 1990). 
11 Carlshamres Fenomenologi – försök till en pedagogisk översikt föreligger som PDF men utan angivet 

tillkomst- eller utgivningsdatum. 
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försökt att förena med HAS-perspektivet, där inte bara människan, utan också djuren tillerkänns 
subjektskap. 
 
Fenomenologi, som ordagrant betyder ”läran om det som visar sig för medvetandet” 
(Nationalencyklopedin 1990), har tagit till sin uppgift att beskriva världen och verkligheten så 
som de verkar vara – så som de ser ut före alla ”egentligen” – det vill säga ”före all kritik och 
alla teorier” (Carlshamre, sid 1). Fenomenologi är med andra ord ett inifrånperspektiv, ett 
synsätt som tar avstamp i uppfattningen att det inte är den fenomenologiska forskarens uppgift 
att fastställa ontologiska eller epistemologiska innebörder bortom det som människor uppfattar 
som verkligt (Berger & Luckmann 1979:11; Högström 2017:55; Schütz 1999:62). 
Fenomenologin överlåter åt filosofin att försöka säga något om hur världen eller verkligheten 
faktiskt är. Fenomenologin ägnar sig istället åt att tolka hur verkligheten framträder för andra, 
liksom vad det kan bero på att detta skiljer sig åt mellan olika människor och mellan olika 
grupper (eller samhällen), (Berger & Luckmann 1979:11).  
 
Fenomenologen vill alltså beskriva det som visar sig som det visar sig, men enligt Carlshamre 
ansåg Husserl att just det är bland det svåraste som finns, eftersom ”[v]i är så fulla av 
förutfattade meningar att vi inte ser vad vi ser” (Carlshamre, sid 1). Detta innebär att det inte 
bara är de studerades erfarenheter som är subjektiva och konstruerade – också forskarens 
tolkningar är det (vilket ju egentligen gäller all forskning), (jfr Schütz 1999:29). Forskarens 
uppgift blir då att försöka erhålla en subjektiv känsla för det ”perspektiv och känsla av mening” 
som delas av en gemenskap eller kultur (Kozinet 2009:47, 74, min översättning och 
kursivering).  
 
Här utforskar jag bland annat vilken mening hästmänniskorna inom de egalitära gemenskaperna 
tillskriver sitt erkännande av hästen som ett subjekt, samt hur de uppfattar att hästarna upplever 
de praktiska konsekvenserna av detta erkännande. Huruvida hästmänniskornas tolkningar av 
hästarnas upplevelser sedan är ”verkliga” eller inte, är inte relevant för mitt kunskapsmål, och 
inte heller förenligt med vad Carlshamre kallar den fenomenologiska inställningen: 

För att komma över till den fenomenologiska inställningen måste jag avstå från förutsättningen att världen 
och tingen som jag upplever är verkliga – men även från uppfattningen att somliga av dem är illusioner. Jag 
måste, som Husserl säger, sätta världen inom parantes. Inte för att tvivla på den, men för att få dess sätt att 
framträda för mig i blickfånget” (Carlshamre, sid 1).  

 
Med den fenomenologiska inställningen utforskar jag således hur hästarnas upplevelser av att 
bli erkända som subjekt framträder för mina informanter, eftersom fenomenologens uppgift är 
att behandla ”vad som än gäller för att vara ’kunskap’ i ett samhälle” eller i en social kontext 
och försöka förstå de processer varigenom denna kunskap ”utvecklas, vidarebefordras och 
bevaras” (Berger & Luckmann 1979:12). Det som upptar fenomenologens intresse är alltså hur 
individer i olika sociala kontexter tillsammans konstruerar sin verklighet, och detta med 
utgångspunkt från hur deras livsvärld framträder för dem (Berger & Luckmann 1979:25). Med 
livsvärld avses den värld i vilken individerna uppfattar att de lever, den värld de tar för given. 
Livsvärlden översätts i etnologiska sammanhang inte sällan med vardagslivets värld (Högström 
2017:56; Bengtsson 1999:15; Schütz 1999:78). De gemenskaper jag här studerar består alltså 
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av hästar och hästmänniskor som delar ett vardagsliv tillsammans. Vilken kunskap håller dessa 
hästmänniskor för ”verklig” och därmed ”sann”? Hos Berger och Luckmann hänger verklighet 
och kunskap intimt samman och utgör ”nyckeltermer” i deras fenomenologiskt influerade 
kunskapssociologi (1979:10f): Utan att göra anspråk på filosofisk ”klarhet” om verklighetens 
beskaffenhet, definierar Berger & Luckmann verkligheten” som ”en egenskap tillhörande 
fenomen som vi erkänner existerar oberoende av vår egen vilja”. ”Kunskap” i sin tur är 
"vissheten om att fenomenen är verkliga och att de äger specifika kännetecken” (1979:10). 
Tillämpat på mitt eget studieobjekt förstår jag detta konstruktivistiska perspektiv som att i den 
stund en människa erkänner subjektet hästen som något som existerar (bortanför hens egen vilja 
eller önskan) är detta subjekt ”verkligt” för individen. Vissheten om att subjektet verkligen 
existerar är en ”kunskap” individen tillägnar sig intersubjektivt, tillsammans med andra 
människor, men förenat med mitt HAS-perspektiv är denna visshet något som hästmänniskan 
kanske framför allt tillägnar sig intersubjektivt tillsammans med hästar. Vidare ligger Berger 
& Luckmanns verklighetsbegrepp mycket nära det jag själv skulle vilja kalla för ”sanning”. 
Vad som är ”sant” för en individ är också det ett erkännande av ett fenomens existens. Vad som 
är den egalitära hästmänniskans ”kunskap”, om vad som är ”sant” och ”verkligt” för henne, 
utgör således en av uppsatsens kanske viktigaste frågeställningar. Fortsättningsvis kommer jag 
dock överge kravet att med ”minutiös noggrannhet” sätta ut citationstecken kring dessa termer 
varje gång jag använder dem, emedan jag håller med Berger och Luckmann om att ett sådant 
förfarande helt enkelt är “stilistiskt besvärligt” (1979:11). 

Commonsense-kunskap, den naturliga inställningen, typifieringar 

Utöver den kunskap vi människor konstruerar genom den intersubjektiva verklighet som utgör 
vår vardag tillägnar vi oss även kunskaper baserade på andras erfarenheter och tolkningar av 
verkligheten, kunskaper av vilka en del fanns där redan innan vi föddes (Schütz 1999:32, 39, 
78). Detta sker genom olika utsagor – till exempel föräldrarnas, kompisarnas, lärarnas, 
böckernas, filmernas, artiklarnas, medias och internets utsagor. Tillsammans med de 
erfarenheter vi själva gör, bildar dessa utsagor ”commonsense-kunskap” eller vad som i dagligt 
tal brukar kallas ”sunt förnuft” – det vill säga kunskap om en värld vi tar för given att den finns 
oberoende av oss själva, och som vi utgår från att vi delar med andra (Berger & Luckmann 
1979:35). Denna benägenhet – att ta för givet att våra och andras erfarenheter visar oss hur det 
verkligen är – kallar fenomenologerna för den naturliga inställningen, eller naturlig attityd 
(Carlshamre, sid 1; Schütz 1999:78f). Vissa av kunskaperna som vi med den naturliga 
inställningen tar för givna kallas i sin tur för typifieringar. Typifieringar gör att den enskilda 
människan inte urskiljer fenomenen i tillvaron som unika objekt, utan som kategorier, eller 
typer. Genom att se gemensamma drag hos olika objekt eller fenomen tenderar vi alltså att 
kategorisera (Högström 2017:57). Schütz beskriver typifieringar som ”självklara, redan 
etablerade” – ”förhandskunskaper” som fungerar som ett ”referensschema” i individens vardag 
(1999:32,78). Typifieringar är med andra ord den slags kunskap om världen som den enskilda 
människan inte nödvändigtvis själv har erfarit, men som hen likväl accepterar i och med att hen 
tar för givet att det finns en objektiv värld utanför hen själv (Schütz 1999:32ff,78). Individen 
uppfattar alltså det dagliga livets verklighet som ”objektiverad” i och med att den tycks bestå 
av ”objekt som angetts som objekt” redan innan individen själv intog scenen (Berger & 
Luckmann 1979:33).  
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Det är först i förhållande till hur intresserade vi är av ett objekt eller ett fenomen, hur relevant 
det är för oss, som det framträder mer eller mindre detaljerat (Högström 2017:57, Schütz 
1999:32ff). I vardagslivets ”naturliga inställning” är vi som människor endast intresserade av 
vissa objekt och till och med endast av vissa aspekter av vissa objekt, hävdar Schütz (1999:33f). 
Betraktat med utgångspunkt från mitt eget fält skulle man till exempel kunna säga att en person 
som är ointresserad av hästar förmodligen har en diffus uppfattning om vad en häst är för en 
slags varelse. Färdiga föreställningar som att ”de bits där fram och sparkar där bak” är inte 
ovanliga. Detta är en typifierad form av kunskap om vad man håller för verkligt eller ”sant”: en 
sanning som oreflekterat tas för given utan att det nödvändigtvis finns någon personlig 
erfarenhet av vare sig hästar eller sparkar. 
  
För den hästmänniska för vilken hens typifieringar fungerar – som är nöjd och tillfreds med den 
commonsense-kunskap om hästar som hen genom den naturliga inställningen har tillägnat sig 
genom åren – finns det kanske ingen anledning att ifrågasätta desamma. Hennes typifieringar 
är då inte ”öppna” (Högström 2017:58: Schütz 1999:94ff,101). Hon kanske trivs med sin vardag 
med hästarna, kompisarna och ridläraren på ridskolan; hon känner sig kanske framgångsrik på 
tävlingsbanorna, uppskattad av sin tränare; tycker sig ha en okomplicerad och harmonisk 
relation med sin häst och ett väl fungerande socialt nätverk med andra, likasinnade 
hästmänniskor – i stallet såväl som på sociala medier. Det ligger helt enkelt inte i hennes 
intresse, ingår inte i hennes ”projekt” (Schütz 1999:34f, 45f, 100f) att ifrågasätta sin 
commonsense-kunskap om vad hon uppfattar som verkligt – verkligheten fungerar ju i enlighet 
med hennes önskningar ändå. Men den hästmänniska för vilken den inte fungerar – som av 
någon anledning inte känner sig tillfreds med den ridning, den hantering och den förståelse av 
hästar som hålls för ”kunskap” i den sociala kontext vari hon befinner sig – för henne är det 
inte otroligt att hennes typifieringar med tiden istället just blir alltmer öppna, redo för nya 
intryck, för förändring; hon vänder sig utåt (och i vissa fall ”inåt”), bort från den gemenskap, 
den livsvärld, i vilken hon tillägnat sig sina kunskaper. Typifieringar och socialiserade 
verklighetsuppfattningar kan med andra ord modifieras och revideras när en människa 
upptäcker att de inte riktigt stämmer eller när de inte är förenliga med hennes önskningar 
(Högström 2017:58; Berger & Luckmann 1979:182; Schütz 1999:101). Det är just dessa, de 
modifierade typifieringarna och ”sanningarna”, som här tilldrar sig mitt intresse. 

Melankoli, abjekt och omvänd strategisk sammanflätning 

De senaste decennierna har intresset för affektioner, liksom för psykoanalytiska teorier och 
begrepp, börjat ges ett allt större utrymme i etnologiska texter.12 Själv har jag funnit teoretisk 
inspiration i den kanadensiska litteraturvetaren Alice Kuzniars bok, Melancholia’s Dog (2006), 
där de psykoanalytiska begreppen melankoli och abjekt används i utforskandet av hur 

 
 
 
12 Se t ex Ingeborg Svensson som har skrivit om subjektivitet som identifikation och om identifikation i 

termer av känslor (2007, 2011); Helene Brembeck som har undersökt nostalgi som affektivt redskap 
(2015); samt antologin Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter där ett av bokens teman är 
att känna med djur och där människans möte med sin egen inre ”djuriskhet” löper som en röd tråd 
(Ekström & Kaijser 2018a, 2018b). 
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människa-hundrelationen har skildrats inom litteraturen och bildkonsten. I motsats till Freud 
behandlar Kuzniar inte melankoli som en mental sjukdom, inte ens som ett abnormt tillstånd 
eller avvikelse. Snarare betonar hon den subjektiva nöden och sorgen, känslan av ledsenhet, 
som uppstår vid separationen från djur och från ambivalenta identifikationer med dem. Hos 
Kuzniar personligen spårar jag även en sorg över att hennes ämnesval inte tas på allvar. Hundar 
(och sällskapsdjur överhuvudtaget) har i såväl vetenskapliga som icke-vetenskapliga 
sammanhang betraktats som ett både sentimentalt och tämligen trivialt ämne, och de nära och 
affektiva banden mellan människa och hund har nedvärderats, anser Kuzniar (2006:1,3). Själv 
har hon känt sig generad varje gång hon varit tvungen att förklara och rättfärdiga varför hon 
ägnat flera års studier åt människors känslor för hundar (2006:1). Min tolkning är att denna 
genans i sig kan utgöra ett incitament för melankolin. Jag laborerar nämligen med tanken att 
när den allvarligt djurälskande, och därför mycket generade, individen, under tryck av 
socialisationen förkastar sina känslor såsom varande abjekta – det vill säga som något hen inte 
vill kännas vid – upplever hen sig själv som en ”förrädare” (Berger & Luckmann 1979:197) 
mot det egna subjektet, liksom mot själva kärleken i sig. Berger och Luckmann menar att alla 
människor, sedan de väl en gång socialiserats, antagligen är potentiella ”förrädare mot sig 
själva” (1979:197). Men jag tänker mig att det inte bara är de förbjudna känslorna för djuret 
som kan upplevas som abjekta – också tankarna kan göra det: att öppet tillskriva djur 
subjektstatus – att tro dem om att kunna tänka och analysera – är också det något som 
fortfarande kan mötas av löje, varför en sådan exponering kan utgöra incitament för genans – 
och i förlängningen därmed också förräderi. I detta sammanhang aktualiseras ytterligare ett för 
studien viktigt teoretiskt analysverktyg, nämligen vad etnologen Oscar Pripp kallar strategisk 
sammanflätning (Pripp 1999:44). Detta är vad som sker då en grupp människor, som av en 
dominerande kategori behäftats med negativa omdömen, i sina självpresentationer flätar in 
sådana positiva egenskaper som den dominerande kategorin gärna framhåller om sig själva. 
Men jag går ett steg till genom att pröva vad jag kallar omvänd strategisk sammanflätning: 
istället för att göra anspråk på att själv inneha samma positiva egenskaper som ens belackare, 
förekommer man desamma genom att framställa sig själv med samma negativa omdömen som 
man antar att de skulle använda. 

Egalitära gemenskaper 

Etnologen Elin Lundquist redogör i sin avhandling, Flyktiga möten – fågelskådning, epistemisk 
gemenskap och icke-mänsklig karisma, för begreppet epistemisk gemenskap. Detta betecknar 
en grupp som ”delar normativa uppfattningar om frågor inom ett visst område”, uppfattningar 
som också ”influerar deras handlingar” (2018:10). Individerna i gruppen behöver varken känna 
varandra eller någonsin mötas för att utbyta kunskap och dela värdegemenskap. Främst har 
detta begrepp använts inom vetenskapliga och professionella nätverk, där man tagit fasta på den 
aristoteliska betydelsen av episteme som varande den icke-vardagliga kunskapen, det vill säga 
den teoretiska, vetenskapliga kunskapen som gör anspråk på att kunna skilja tro från vetande 
(Zetterqvist Blokhuis 2018:6; Aristotle 1980:104). De här undersökta hästgemenskaperna är till 
viss del epistemiska i så motto att deltagarna i stor utsträckning delar normativa uppfattningar 
som inte sällan tar teoretiskt stöd i aktuell veterinärmedicinsk och beteendeanalytisk forskning 
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om hästar och andra djur,13 något som definitivt också har bäring på hur deltagarna interagerar 
med sina hästar. Att försöka ringa in mitt studieobjekt – de egalitära gemenskaperna – som rent 
epistemiska kompliceras dock av mitt fenomenologiska perspektiv, emedan med detta betraktas 
ju allt som hålls för ”kunskap” i ett samhälle som just kunskap – oavsett dess acceptans i 
vetenskapssamhället. För – som Berger och Luckmann, säger – det är ju endast ett fåtal 
människor som ägnar sig åt den ”teoretiska tolkningen av världen, men alla lever i en värld av 
något slag” (1979:24). Betydelsen av teoretiskt tänkande bör med andra ord inte överdrivas, 
hävdar Berger och Luckmann, emedan de teoretiska versionerna av verkligheten inte 
uttömmande förmår säga något om vad medlemmarna av ett samhälle håller för ”verklighet” 
(1979:24). Resonemanget är betydelsefullt för min studie eftersom flera av deltagarna, utöver 
att tillägna sig epistemisk kunskap också, eller istället, har vänt sin tillit till andra – mer 
”ovetenskapliga” – källor till kunskap; källor vilka knappast skulle accepteras under vad som 
kan betecknas som evidensbaserad kunskap eller ”vetenskap”. 
 
Utmärkande för de här undersökta gemenskaperna är dessutom medlemmarnas ovilja att dela 
den värdegrund med vilken de associerar den formella häst- och ridsportvärlden – denna anses 
fortfarande vara alltför präglad av 1800-talets kavalleriridning, där utbildningen av hästen i hög 
grad betonade dess lydnad och underkastelse (jfr Zetterqvist Blokhuis 2019:52; Hedenborg 
2013:64f, 97f, 167; Pergament Crona 2018:29f). Utmärkande är också ett posthumanistiskt 
ifrågasättande av det förment överordnade humanistiska subjektet och synen på de Andra 
(djuren) (jfr McCance 2013:123; De Giorgio & Schoorl 2016:34): Inom de egalitära 
gemenskaperna finns en starkt uttalad ambition att erkänna hästen som ett subjekt. Detta innebär 
att hästen tillskrivs ett större mått av intentionalitet, agens och kognitiv förmåga än vad den 
anses få inom den traditionella ridsporten. Som subjekt ges hästen ett handlingsutrymme, vilket 
i sin tur implicerar rätten att faktiskt säga nej (även till att bli riden), (jfr Zetterqvist Blokhuis 
2019:53). Mot denna bakgrund har jag slutligen valt att kalla dessa gemenskaper egalitära, det 
vill säga gemenskaper vars deltagare eftersträvar jämlikhet – inte för egen del utan för 
hästarnas. De egalitära gemenskaperna är i viss utsträckning epistemiska, men deras deltagare 
håller därutöver kunskap, som visserligen är normerande, men inte vetenskapligt legitimerad, 
för just kunskap, emedan det handlar om kunskap som kommer av interaktionen mellan dem 
själva och deras hästar, samt den kunskap som de menar finns att hämta ”inifrån” – via insikter, 
autenticitet, intuition, meditation, mindfulness och personlig utveckling. 
 
Det måste dock betonas att dessa gemenskaper inte har en och samma klart avgränsade och 
homogena värdegemenskap. Såväl graden av jämlikhet, liksom vad denna jämlikhet ska bestå 
i och ta sig för uttryck, varierar inom de egalitära gemenskaperna. Dessa står med andra ord 
under ständig förvandling, förhandling och omprövning. 

 
 
 
13 Se t ex Swedish Association for Behavior Analysis (SWABA) eller Om Hästar & Ridning (OHR+ 2020), 

International Learning Animals Study Institute (Learning Animals). 
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Bakgrund och forskningssammanhang 

Formella och informella kunskapsvägar 

Såväl HAS-perspektivet som relationen människa – häst bildade utgångspunkterna också för 
min magisteruppsats i etnologi, De obändiga. Formellt och informellt lärande inom den 
svenska hästvärlden (Pergament Crona 2018). Där visar jag bland annat hur de, vad jag kallar 
formella kunskapsvägarna, de officiellt sanktionerade kunskaper som erbjuds genom det 
Svenska Ridsportförbundets försorg och institutioner (ridskolorna och ridklubbarna), inte 
längre tillerkänns samma självskrivna legitimitet som tidigare, något som bekräftas av att 
förbundet brottas med vikande medlemsantal, samtidigt som mängden svenskar som ägnar sig 
åt hästar och ridning har ökat explosionsartat under de senaste 40 åren (Pergament Crona 
2018:5f,32). I uppsatsen argumenterar jag vidare för att åtminstone en del av förklaringen kan 
sökas i ett slags motstånd mot de formella kunskapsvägarnas tolkningsföreträde vad gäller de 
”rätta” hästkunskaperna – det ”institutionella program” (Berger & Luckmann 1979:191) – som 
under generationer dominerat den svenska hästvärlden,14 liksom mot synen på hästen som en 
varelse som ska lyda och underordna sig. Följden är att ”de obändiga”, i takt med den ökade 
kunskapsfördelningen inom hästvärlden (Berger & Luckmann 1979:190), som möjliggjordes 
med introduktionen av internet, istället började söka sig informella kunskapsvägar och 
alternativa identiteter (Pergament Crona 2018).  

Början till mot-definitioner av verklighet och identitet uppträder så snart som några sådana individer samlas 
i socialt varaktiga grupper. Detta ger första impulsen till en förändringsprocess som inför en mer komplex 
kunskapsfördelning. En mot-verklighet börjar nu kanske objektiveras i den marginalgrupp som utgörs av 
individer vilkas socialisation misslyckats. På detta stadium kommer gruppen givetvis att börja med sina 
egna socialisationsprocesser” (Berger & Luckmann 1979:192f).  

 
Den ”mot-verklighet” som Berger och Luckmann här talar om motsvaras i min magisteruppsats 
alltså av de informella kunskapsvägar som började spridas decennierna kring millennieskiftet 
och till vilka en ”marginalgrupp” av obändiga, icke-socialiserade, hästmänniskor började söka 
sig. Så här efteråt tycker jag att jag relativt väl förmådde redogöra för den institutionaliserade 
kunskap som de obändiga hästmänniskorna gjorde motstånd mot, vad det var de valde bort. 
Men de obändigas egna socialisationsprocesser – konstruerandet av den kunskap de håller för 
kunskap istället – fick aldrig riktigt det utrymme de förtjänar, trots att det insamlade materialet 
som sådant var sprängfyllt med empiri som hade kunnat nyttjas för det syftet. Detta är något 
jag försöker råda bot på i denna uppföljande studie. Det outnyttjade materialet från 
magisteruppsatsen är alltså en del av incitamentet till varför denna uppsats tillkom, se vidare 
under Material och metod.  

Hästkulturer i förvandling 

I sin avhandling, Interaction Between Rider, Horse and Equestrian Trainer – a challenging 
puzzle (2019), ställer ridläraren och forskaren i praktisk kunskap, Mari Zetterqvist Blokhuis, 

 
 
 
14 Med ett institutionellt program avser Berger och Luckmann en socialt konstruerad, historisk verklighet 

som överförs från en generation till en annan (1979:78, 191). 
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frågan huruvida den pågående diskussionen om djurvälfärd och etiska aspekter kring 
användningen av hästar i sportsammanhang har påverkat tävlingsryttarnas syn på sina hästar.15 
Zetterqvist Blokhuis undersöker bland annat hur tävlingsryttarna förstår sina hästars roll i 
kommunikationen mellan häst och ryttare (2019:50). Hennes material visar att här råder en 
spänning, mellan å ena sidan det traditionella sättet att betrakta hästen som ett objekt som 
behöver order från ryttaren, och å andra sidan nya sätt att betrakta hästen som ett subjekt med 
förmågan att aktivt interagera och kommunicera med sin ryttare. Även om vissa av de 
intervjuade ryttarna erkänner hästens roll som ”läromästare”, med förmåga att utbilda ryttaren, 
kommer Zetterqvist Blokhuis ändå fram till att moderna teorier som betraktar hästar som både 
medvetna och tänkande individer ”inte fullt ut har accepterats eller implementerats i 
tävlingsdressyrens kultur” (2019:190, min översättning och min kursivering). En del av 
förklaringen till varför tävlingsryttare inte riktigt kan uttrycka hästens roll i kommunikationen 
mellan häst och ryttare, tror Zetterqvist Blokhuis hänger samman med tränarnas tendens att 
fokusera på det tekniska utförandet snarare än på att omtala hästen som ett subjekt (2019:189f). 
 
Filosofen Petra Andersson påpekar att det inom såväl human animal studies, som inom det 
posthumanistiska fältet i stort, har framhållits att vi saknar kunskap om hur djur kan ”förstås 
och tolkas som sociala aktörer, agenter eller subjekt” (2019:45, min översättning). ”Vad kan vi 
lära oss om hästar genom sådana studier och vilka etiska följder kan dessa nya insikter få?” 
frågar sig Andersson (2019:46, min översättning) i studien Equine Cultures in Transition. 
Ethical Questions (Andersson et al. 2019), som blev resultatet av det tvärvetenskapliga 
forskningsprojektet om ”hästkulturer i förvandling”, som under åren 2014–2018 genomfördes 
på Södertörns högskola. I studien hävdas det att de gängse och traditionella sätten att förhålla 
sig till hästar, våra vanliga hästkulturer, står under omvandling genom att normer, attityder och 
praktiker håller på att förändras (Bornemark 2019:1).16 Min egen ingång är att jag definitivt 
tillskriver hästen (och andra djur) subjekt och agens, men med min fenomenologiska och 
etnologiska ansats är det i första hand inte är kunskap om själva hästen jag söker: Mitt intresse 
kretsar istället kring hur hästmänniskan förstår och praktiskt tillämpar erkännandet av hästen 
som subjekt, samt hur hon tolkar hästens upplevelse av detta. Medan Andersson menar att 
”[v]ad som händer med en person i en relation med en häst förmodligen skulle kunna ge en del 
insikter om hästen” (2019:45, min översättning), tycker jag att det är intressantare att vända på 
resonemanget, eftersom vad som händer med en häst i en relation med en människa förmodligen 
säger en hel del om människan. 
 

 
 
 
15 Termen ”djurvälfärd” innebär ett hänsynstagande inte bara till djurets biologiska funktioner utan även 

till dess subjektiva upplevelser som t ex lidande och lycka, något som ligger till grund för den nya 
svenska djurskyddslag som trädde i kraft den 1 april 2019. (Beck-Friis 2019; SOU 2011:75, sid 394, 
401; Jfr Andersson 2012 samt Svenska Ridsportförbundet 2019a). 

16 Ytterligare exempel på att det finns ett intresse för dessa frågar är den sedan 2016 vartannat år 
återkommande internationella och tvärvetenskapliga forskningskonferensen Equine Cultures in 
Transition, (Sveriges Lantbruksuniversitet 2020, Bornemark 2019:3), liksom den tvärvetenskapliga 7,5 
poängskurs, med titeln ”Hästkulturer i förvandling”, som Linköpings universitet startade under våren 
2018. Kursen behandlar ”hur häst-människa relationer utvecklats, och hur hästens ställning har 
förändrats, genom tiderna och i olika kulturella kontexter” (Linköpings Universitet). 
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I studien Co-being and intra-action in horse-human relationships: a multi-species ethnography 
of be(com)ing human and be(com)ing horse (Maurstad el al. 2013) har de norsk/amerikanska 
kulturantropologerna, Anita Maurstad, Sarah Cowles och Dona Davies, gjort ett fruktbart 
försök att på relationen ryttare – häst tillämpa Haraways (2007) ”multispecies perspective”, ett 
perspektiv där människan – istället för att upphöja sig själv till tillvarons medelpunkt – ser sig 
som en ”artfrände” (companion species), jämbördig med jordens övriga arter. Maurstad et al. 
har intervjuat sextio norska och amerikanska ryttare om hur de upplever ömsesidighet med en 
annan art. Studien har visserligen klara beröringspunkter med min egen, men medan Maurstad 
et al. har sitt fokus på relationen ryttare och häst, det vill säga den kroppsliga överföring, eller 
kommunikation, som ryttarna upplever i själva ridningen, ligger mitt eget intresse i vad som 
sker i interaktionen mellan människa och häst, alltså även den relation som pågår på marken, i 
den avsuttna situationen. Min utgångspunkt är att ett fokuserande på människan i egenskap av 
ryttare inte bara befäster den traditionella synen på vad som konstituerar en relation mellan 
dessa två arter, det implicerar även förgivettagandet att hästen är till för att sitta på. 
Föreställningen att en häst är till för att nyttjas är en commonsense-kunskap som utmanas av 
vissa delar av det empiriska materialet i min studie. I essän Put the horse in place. On 
communicative practices in horse-human relationships (Maurstad 2019) tycks dock Maurstads 
och mitt kunskapsmål ha kommit närmare varandra, även om aktörerna också i denna text oftast 
benämns” ryttare”. Här diskuterar Maurstad kommunikativa praktiker i människa–
hästrelationen, bland annat hur dessa kommer till uttryck hos dem som utger sig för att 
vara ”experter” på olika former av hästträning, vilka publicerar sina perspektiv och metoder i 
böcker, videofilmer och på internet, men också hur dessa metoder uppfattas och tillämpas (eller 
förkastas) av följarna.  

HAS inom svensk etnologi 

Även om djur har förekommit inom den äldre svenska etnologin, och då framför allt inom den 
traditionella folklivsforskningen där de ofta omnämns i samband med etnografiska 
beskrivningar av jakt, fiske, jordbruk, kosthåll och folkmedicin, har själva relationen människa 
– djur med vissa undantag (Egardt 1962; Szabó 1970; Frykman & Löfgren 1979; Ehn 1983; 
Löfgren 1984; Johansson 1994; Berglund 2006) vanligtvis inte utgjort det primära 
kunskapsmålet inom den etnologiska forskningstraditionen (Ekström & Kaijser 2018a:9).  
 
År 2018 kan därför betraktas som något av en vändpunkt. Detta år kommer flera etnologiska 
bidrag som ansluter sig till HAS-fältet. Vid sidan av Lundquist tidigare nämnda avhandling om 
fågelskådning (2018), kommer Susanne Nylund Skogs bok, Samlare, jägare och andra 
fågelskådare (2018) som också den behandlar människor som har som intresse att se och lyssna 
på fåglar. Nylund Skog analyserar hur dessa fågelskådare beskriver sig själva och sitt intresse 
genom att analysera jargongen i deras berättelser. Nylund Skog intresserar sig även för hur 
bilden av den typiske fågelskådaren har förändrats över tid: det är inte längre en äldre man i 
tåliga kläder som skjuter fåglar i syfte att artbestämma dem. Dagens fågelskådare kan vara av 
båda könen, i olika åldrar och sätter fåglarna och deras miljö i främsta rummet. År 2018 kom 
även antologin Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter (Ekström & Kaijser 2018a), 
med syftet att visa hur kulturforskare och etnologer kan närma sig HAS-fältet: åtta svenska 
etnologer från Stockholms universitet presenterar här sina essäer om ”olika sätt att förhålla sig 
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till djur och de symboliska betydelser vilka vi, som människor, är beredda att tillskriva dem” 
(2018a:11). Med ett vad man kallar ”överordnat kulturvetenskapligt perspektiv” (2018a:9) har 
man valt att arbeta med fyra återkommande teman: att känna med djur, tänka med djur, berätta 
med djur och vara djur (Ekström & Kaijser 2018a:8). I förstone kan ju detta tyckas vara ett 
kunskapsmål som ligger i linje med mitt eget, men eftersom dessa etnologer har valt att 
uteslutande studera människans relationer med de vilda djuren, och djuren i fråga främst 
förekommer som representationer eller representanter för sin art, aldrig som enskilda 
individer, handlar det här om andra typer av relationer än de mer individualiserade jag själv 
strävat efter att utforska. Valet av icke-domesticerade djur hänger samman med författarnas 
kulturvetenskapliga fokus på kulturmänniskans hanterande av sin egen inre ”djuriskhet” 
(Ekström & Kaijser 2018a:10); den som psykoanalysen har gett beteckningen animaliteten (jfr 
McCance 2013:91) och som av kulturvarelsen Människan upplevs som något abjekt, något hon 
helst inte vill kännas vid och därför försöker förkasta, emedan det djuriska oftast förknippas 
med ”låga” och okontrollerade drifter. Redaktörerna, Simon Ekström och Lars Kaijser, menar 
att eftersom alla de i antologin ingående bidragen är exempel på kulturella djurstudier befinner 
de sig fortfarande ”innanför det antropocentriska perspektivet” (2018b:266), ”på den 
’mänskliga’ sidan av den demarkationslinje som vissa andra aktörer på fältet önskar upphäva” 
(2018a:11). ”Den önskan att decentralisera det mänskliga subjektet som är ett vanligt inslag i 
många posthumanistiska teoribildningar får alltså bara ett begränsat genomslag” skriver 
Ekström och Kaijser (2018a:11). Inte heller min studie, med sitt fokus på hästmänniskans 
subjektiva upplevelser, kan (hur gärna jag än skulle önska något annat) påstås befinna sig någon 
annanstans än ”innanför” det antropocentriska perspektivet. Det ligger ju explicit i etnologins 
natur – Människan som kulturvarelse är vad vi sysslar med. Trots detta har det ändå varit min 
ambition att, med mitt fokus på hur erkännandet av subjektet hästen kommer till uttryck inom 
de egalitära gemenskaperna, ändå försöka integrera delar av de posthumanistiska 
teoribildningarna, åtminstone i så motto att jag utforskar i vilken utsträckning de förmått sjunka 
ner och cementeras i hästmänniskans vardagsverklighet. 

Material och metod 
Mitt studieobjekt är de egalitära gemenskaper som beskrivits ovan. Materialet består av såväl 
kortare intervjuer som längre djupintervjuer, samt viss mejlkorrespondens med hästmänniskor 
inom dessa gemenskaper. Utöver intervjuer har jag även tillämpat auto-etnografisk deltagande 
observation (Ingridsdotter 2017:46ff; Högström 2010:40; Khosravi 2010:5), där jag har följt 
några av dessa informanter i deras möte med hästar. I viss mån har jag då även använt mig själv 
och mina egna ”förkroppsligade erfarenheter” (Khosravi 2010:5). Det auto-etnografiska 
skrivsättet är inte bara ett sätt att kontextualisera dessa observationer – etnologen Jenny 
Ingridsdotter betraktar metoden som en viktig reflexiv utgångspunkt, emedan den kan användas 
för att ”dekonstruera erfarenheterna som konstituerar forskaren och studieobjektet” 
(Ingridsdotter 2017:48, min översättning). Utöver intervjuer och deltagande observationer har 
jag som metoder i viss mån även använt mig av litteraturstudier, samt faktainhämtning på 
internet i form av forskningsrapporter, hemsidor, videofilmer, bloggar med mera. 
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Informanterna 

Tolv av de totalt tretton informanterna är kvinnor, något som troligen ganska väl representerar 
den faktiska könsfördelningen bland svenska hästmänniskor – åtminstone bland dem som rider 
regelbundet.17 Utöver de tretton informanterna har ytterligare fyra personer observerats i 
samband med en av de totalt elva deltagande observationer jag har genomfört, och av dessa fyra 
personer har jag citerat vad två av dem har uttryckt i de gruppsamtal som förekom. Samtliga 
intervjuade har tidigare erfarenhet av ridning på ridskola. Vid sidan av ryttare är alla utom en 
av de intervjuade också hästägare (eller har varit) och åtta av dem är därutöver hästhållare.18 
Åldersfördelningen är 27 till 69 år, vilket sannolikt relativt väl representerar hästmänniskor 
nationellt.19 Fyra av informanterna ägnar sig professionellt åt att på ett eller annat sätt föra 
vidare informell hästkunskap (och ytterligare två är i uppstartsfasen); de är instruktörer i någon 
form, det vill säga de försörjer sig i olika grad på att utbilda andra (såväl hästar som människor), 
genom att producera distansutbildningar, arrangera och hålla kurser, events och clinics.20 
Samtidigt är de, i sin tur, inte sällan själva elever, det vill säga de tar del av utbildningar för 
andra instruktörer i syfte att hela tiden fördjupa och vidareutveckla sitt eget kunnande. Genom 
de professionella, och i ett fall genom att jag själv deltog som observatör på en kurs, fick jag en 
naturlig ingång till deras elever och kursdeltagare, av vilka några därmed kom att utgöra 
studiens informanter. De professionella består till viss del av gamla bekanta som jag lärt känna 
genom mitt tidigare yrkesliv i hästbranschen (se nedan under Reflexiva och forskningsetiska 
överväganden) – och genom kurser och utbildningar som jag som hästmänniska själv har 
deltagit i. Andra är nya bekantskaper som jag antingen fått mig rekommenderade eller hittat via 
internet och sociala medier (Google, Facebook). Av hänsyn till deltagarnas integritet har jag 
varit noga med anonymiseringen. De som medverkat har alltså fingerade namn – även hästarna 
(med undantag av mina egna). I ett fall har kravet på erforderliga källhänvisningar omöjliggjort 
anonymisering varför jag, i samråd med, och efter önskemål från informanten, valt att använda 

 
 
 
17 År 2005 sades de kvinnliga ryttarna motsvara 85 procent av dem som rider (Nikku 2005:29). Det är 

dock något oklart huruvida procentsatsen avser alla som rider (hur man nu med säkerhet kan säga hur 
många de är) eller bara de som är knutna till Svenska Ridsportförbundet (SvRF). Enligt SvRF var 
emellertid andelen kvinnliga ryttare i förbundet 90 % år 2017 (Svenska Ridsportförbundet 2019b). 

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

19 Som exempel kan nämnas att den vanligaste hästhållaren i Sverige idag är en kvinna mellan 41 och 65 
år (Kielén et al 2018:5).Vad gäller genomsnittsåldern för dem som rider regelbundet är den troligen 
lägre. Ridsporten räknas idag som den näst största ungdomsidrotten – bara fotbollen är större (Svenska 
Ridsportförbundet 2019b). Till detta kommer det okända antal unga ryttare som inte är knutna till 
Svenska Ridsportförbundet). 

20 Så kallade clinics (betoning på första stavelsen) är vanligt förekommande inom ridvärlden. Ordet är ett 
låneord från engelskan och betyder ungefär ”seminarium”, ”träningsläger” eller ”kurs”. En clinic leds ofta 
av någon som betraktas som mer eller mindre expert inom området ifråga (Wikipedia a).  
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hens och hens hästs riktiga namn. Samtliga informanter har erbjudits möjligheten att ta del av 
de citat och resonemang som rört dem själva innan uppsatsen lades fram. Några har antagit 
detta erbjudande medan andra har sett det som icke nödvändigt och därför tackat nej. 

Intervjuer 

Tio av de tretton informanterna intervjuades under april – maj 2018, det vill säga under arbetet 
med min magisteruppsats, men som tidigare nämnts: till följd av hur denna slutgiltigt kom att 
inriktas kom stora delar av det materialet då aldrig att utnyttjas varför jag istället har använt det 
för denna uppsats. Utöver detta har ytterligare tre personer intervjuats under mars – april 2019. 
Totalt har jag samlat in drygt 14 timmars intervjumaterial under 2018, och ytterligare 6 timmar 
under 2019. Med de flesta informanterna gjordes intervjuerna vid ett och samma tillfälle. En 
person har dock intervjuats vid tre olika tillfällen – hemma hos mig, vid mitt stall samt per 
telefon. Sex personer har intervjuats i samband med någon form av hästaktivitet: en kurs, clinic, 
ridlektion eller då de besökt ett stall. Sex personer intervjuades i sina hem. De flesta intervjuerna 
var semistrukturerade i så motto att jag som utgångspunkt hade en lista med frågor från vilken 
intervjuerna sedan fick anta formen av fria samtal. En del intervjuer uppstod mer spontant i 
samband med någon form av hästaktivitet: på stallplanen på vägen till eller från stallet eller 
ridhuset; i boxen eller på stallgången i samband med skötsel eller utfodring; i paddocken i 
samband med någon övning; utanför hagen under en promenad med hästen. Den övervägande 
delen (9 st.) av intervjuerna varierade mellan 1 och 3 timmar, därtill kommer fyra korta 
intervjuer på mellan 7 och 11 minuter. De korta intervjutiderna berodde på att dessa intervjuer 
inte var uppgjorda i förväg: informanterna infångades mer eller mindre ”i flykten”, på väg ut 
från ridhuset direkt efter en lektion, med trampande hästar som skulle sadlas av och lastas på 
transporten; att de (och deras hästar!) samtidigt skulle behöva delta i en längre oförberedd 
intervju hade varit att begära för mycket. Till min förvåning fick jag ändå ut väldigt mycket av 
dessa korta intervjuer, där jag fokuserade på frågan varför de har valt att tillägna sig en informell 
ridlära.  

Deltagande observation 

Vid sidan av intervjuerna har jag även följt, och vid elva olika tillfällen mer eller mindre 
”skuggat” informanterna när de på olika sätt har interagerat med hästar. Det har (med ett 
undantag) inte varit fråga om häst-människa-möten i form av ridning, istället har det rört sig 
om tillfällen där informanterna på olika sätt har umgåtts med hästarna på marken: under 
skötseln, fysisk och mental träning, promenad samt tillfällen där olika meditativa tekniker har 
tillämpats i syfte att såväl utveckla relationen mellan häst och människa, som att befrämja 
människans personliga utveckling. Jag räknar med att jag totalt har ägnat cirka 17 timmar 
under våren och hösten 2019 åt deltagande observation fördelade på fem olika platser i 
Sverige. Av anonymitetsskäl (se nedan under avsnittet Reflexiva och forskningsetiska 
övervägandet) kommer det inte framgå var dessa platser befinner sig. 

Metodologiska överväganden 

I möjligaste mån har jag under de deltagande observationerna försökt vara så tyst och omärklig 
som möjligt, eftersom jag velat komma åt stunder där mötet häst-människa pågår ostört, där 
människan får möjlighet att ”vara” med hästen, ge den hela sin uppmärksamhet, och inte känna 
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något socialt krav från mig. Det har nämligen visat sig vara en uppfattning hos flera av 
informanterna att en förutsättning för att vi människor ska kunna nå en djupare kontakt med 
hästar just är att vi skänker dem vår odelade uppmärksamhet. Trots att jag och informanten har 
varit överens om detta tysta tillvägagångssätt, har det ändå, i vissa stunder, varit problematiskt 
att hålla fast vid. Det är helt enkelt svårt att som människa, tillsammans med andra människor, 
inte vara en kulturvarelse: inte konversera, inte förklara, inte kommentera, inte associera, inte 
planera, inte fundera, inte skämta, inte tänka. 
 
Till en av de första observationerna, som var en slags ”retreat” – en dag för avslappning och 
sinnesnärvaro "under ledning av hästars visdom”, tog jag med mig min ljudinspelningsapparat 
samt anteckningsbok och penna. Jag växlade mellan att spela in och att anteckna: antecknade 
gjorde jag när vi gjorde olika tysta övningar som inte lämpade sig att dokumentera med 
ljudinspelning. Under gruppsamtalen kom inspelningsutrustningen fram och efteråt lyssnade 
jag igenom filerna och transkriberade de delar som jag tyckte var relevanta i förhållande till 
mitt syfte och mina frågeställningar. 
 
Vid den andra observationen utvecklade jag – faktiskt av misstag – en ny metod: Jag skulle 
observera ett möte, en ordlös session, mellan en så kallad practitioner och min egen häst, och 
hade därför bestämt mig för att föra anteckningar. Men väl på plats inser jag att jag har glömt 
både penna och anteckningsbok hemma, men att jag har ljudinspelningsapparaten med mig. Jag 
bestämmer mig då för att göra röstanteckningar istället, vilket fungerade bra, trots tysthetslöftet. 
Jag placerade mig helt enkelt en liten bit ifrån och observerade skeendet samtidigt som jag, 
mycket tyst och nära micken, ”mumlade in” mina anteckningar för att inte störa. Efteråt 
transkriberade jag dessa röstanteckningar och fick därmed en mycket god bild av skeendet. 
Eftersom jag tyckte att metoden fungerade bra – genom att jag antecknade med rösten istället 
för pennan behövde jag aldrig sänka blicken och därmed riskera att gå miste om någon 
intressant detalj under mötet – fann jag det för gott att använda den även för de följande 
observationerna. 
 
En del av mina informanter är som redan nämnts gamla kontakter som det därför har varit enkelt 
och smidigt att få att ställa upp, emedan de troligen känner sig trygga och bekväma med att veta 
vem jag är och var de har mig. Ett problem med detta kan dock vara att vi ibland kanske är lite 
för familjära. Den gemensamma ”införståddheten”, när intervjuare och informant alltför väl vet 
vad den andra menar, kan i vissa fall innebära att för studien värdefull information aldrig blir 
utsagd. Till sin förvåning upptäckte hästmänniskan och etnologen, Sara Berglund, under 
fältarbetet med sin studie om den svenska travhästen, att hennes bästa intervjuer blev de där 
hon inte i förväg hade avslöjat något om sitt eget hästkunnande (Berglund 2006:25). När det 
gäller för mig nya och obekanta informanter har jag under arbetet med denna studie emellertid 
upplevt saken lite annorlunda. Vid intervjuer, men kanske framför allt under deltagande 
observationer, tycktes informanter och deltagare vara betydligt mer tillknäppta och reserverade 
så länge jag bara var ”forskaren”. Min uppfattning är att de i större grad förmådde slappna av 
och öppna upp när de fick klart för sig att jag, precis som de, faktiskt också var hästägare, 
hästälskare och ”sökare”. Jag blev helt enkelt ”en av dem” när jag släppte block och penna och 
istället slog mig ner på en av yogamattorna och aktivt deltog i mediterandet över hästars visdom, 
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eller när jag deltog i diskussioner och gruppövningar, eller när jag lät en av dem använda mig 
och min häst som övningsobjekt i hens utbildning till practitioner. Detta skulle kunna hänga 
samman med en känsla av genans (jfr Kuzniar under rubriken Melankoli och abjekt ovan), som 
deltagarna i dessa gemenskaper ibland kan uppleva gentemot Andra, utom gemenskapen 
stående individer, påkallad av risken för att betraktas som ”flummig” eller som inte riktigt 
”seriös” – något jag får anledning att återkomma till. 

Reflexiva och forskningsetiska överväganden 
Inom den akademiska världen sågs det tidigare som ett ideal att i den vetenskapliga texten 
undanröja alla spår av dess författare, men sedan 1960- och 70-talen har detta förbytts mot ett 
krav på forskarens redovisande av såväl sin personliga identitet som sin politiska hemvist (Ehn 
& Klein 2007:11). Innan jag går vidare förefaller det därför rimligt att här för ett ögonblick 
stanna upp och fundera över min egen roll och position i denna hästvärld – min roll som 
hästmänniska, men också min position som forskare. 
 
Min hästbakgrund följer ett ganska vanligt mönster. Som barn red jag några år på ridskola, det 
var fyrtio minuter av skräckblandad förtjusning och längtan efter närhet till detta icke-
mänskliga, karismatiska,21 men samtidigt stora och farliga djur; fyrtio minuters otillfredsställd 
längtan som upprepades en gång i veckan och kompenserades av att jag och mina tjejkompisar 
i lönndom ”lekte häst”. Det var den roligaste leken vi visste, men samtidigt visste vi också att 
den skulle, om den uppdagades, rendera oss glåpord från killarna i klassen – knappast något 
kunde vara töntigare än att leka häst och vi skulle hellre dö än att bli avslöjade.22 Efter ett långt 
uppehåll från både lekar och ridlektioner kom längtan tillbaka: jag var i dryga trettioårsåldern 
och började ta privatlektioner, blev medryttare och började så småningom om igen på ridskola, 
nu som vuxenryttare. Jag blev en av alla dessa ”återvändare” (jfr Matthis 2003a) som jag senare 
mött så många av under mina år i hästbranschen: medelålders kvinnor som fått nog av karriär 
och stressigt storstadsliv och som på äldre dar bestämt sig för att återvända till det hästliv och 
de upplevelser som en gång upptog en så stor och viktig del av deras liv. Det var nu, på 
ridskolan, som jag mötte jag min ”soul-mate”, Melissa, ett litet, vitt sto som helst inte ville 
lämna boxen när det var dags att ”gå till jobbet”, och väl där rusade hon runt med uppspärrade 
ögon, höjt huvud och sänkt rygg – det vill säga vad jag först senare förstod var i ständigt flykt- 
och försvarsläge mot den illa anpassade utrustning, de prestationskrav och den ofta 
obalanserade ryttare (mig själv inräknad) hon utsattes för. Eftersom jag hade förälskat mig i 
denna missförstådda lilla häst köpte jag loss henne från ridskolan och tillsammans gav vi oss ut 
på en resa, ett sökande efter ny kunskap, något som möjliggjorde att vi undan för undan kunde 
plocka bort allt mer av utrustningen – i utbyte mot ömsesidigt förtroende och kommunikation. 

 
 
 
21 Begreppet ”icke-mänsklig karisma” är ett analytiskt verktyg som används av flera av författarna till den 

etnologiska antologin Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter (Ekström & Kaijser 2018b) för 
att undersöka vad vi som människor ”erkänner och upplever som kraftfullt, attraktivt, gulligt eller 
skrämmande” (Ekström & Kaijser 2018b:265f). 

22 Jämför med det ”hån” som Alice Kuzniar menar kan drabba människor som öppet exponerar sin längtan 
efter närhet till ett djur (Kuzniar 2006:4). 
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I överenskommelsen ingick att jag lovade Melissa, som tidigare hade använts för hopptävlingar, 
men blivit rädd och börjat vägra inför all annat än mycket låga hinder, att hon aldrig mer skulle 
behöva tävla. För min egen del ledde vår relation till att jag skolade om mig och bytte karriär: 
jag satsade dryga två år på att utbilda mig till certifierad equiterapeut (hästfysioterapeut) och 
kunde därmed börja behandla Melissa för en del av de fysiska skador hon fått under sitt liv i 
människans tjänst. I ett försök att även mildra en del av det skadade förtroende för 
mänskligheten som jag upplevde att hon hade, sökte jag mig till en av de då nya lärorna: natural 
horsemanship (”NH”), där jag så småningom utbildade mig till instruktör. I närmare tio år 
arbetade jag sedan inom dessa yrken och under några år dessutom som turridningsledare, 
djurskötare och skribent för ett par olika hästtidningar, samt som teve-reporter för ett 
veterinärprogram för TV4. 

Insiderskapets implikationer 

Det är med andra ord ganska uppenbart att jag i den kontext där jag sökt mitt material måste 
betecknas som en ”insider”. Jag är hästägare, jag är sökare och jag har vänt den traditionella 
ridsportvärlden ryggen. Naturligtvis är detta något som inte bara avspeglas i min studie, det 
påverkar den också. Till att börja med är själva valet av studieobjekt – de egalitära 
gemenskaperna och informella kunskapsvägarna – en följd av att det är där, och inte i den 
formella ridsportvärlden, som jag har mitt intresse och min hemvist. Förvisso hade jag kunnat 
göra en jämförande studie, en studie där min strävan efter förståelse hade omfattat även 
representanter för den traditionella ridsporten. Men det skulle knappast ha förändrat mitt 
insiderskap och dessutom skulle, menar jag, hela poängen gå förlorad: I mitt syfte ligger ju att 
nå en djupare förståelse för en del av hästvärlden som inte tidigare varit särskild känd, i alla fall 
inte utanför sina egna domäner: en informell gemenskap som inte har fått ta plats – vare sig i 
media eller i människors medvetande. Det var till exempel först i fjol, år 2019, som public 
service, med Sanna Lundells teveserie ”Flocken”, började uppmärksamma att det finns en 
hästvärld också utanför den som de flesta förmodligen förknippar med ridskolor och ridsport.23  
 
Mitt insiderskap har troligen också underlättat mitt tillträde till de här undersökta empiriska 
fälten och därmed till tillgången på relevanta informanter. Alldeles säkert har till exempel mina 
yrkeskompetenser inom hästbranschen haft betydelse när jag tagit kontakt. Att jag har skrivit 
artiklar för tidningen Hästfocus har säkerligen placerat mig ideologiskt, eftersom just denna 
hästtidning var den som var först med att introducera alternativ till de förhållningssätt visavi 
hästar som var gängse inom ridskole- och tävlingsvärlden. Att jag vidare kan säga att jag är 
equiterapeut och därmed har en statligt finansierad, tvåårig hästutbildning bakom mig, ger mig 
sannolikt en viss auktoritet i de flesta hästsammanhang; och att jag är NH-instruktör gör mig 
som sagt till en insider inom den informella hästvärlden, även om NH:n numera dras med en 
viss negativ belastning.24 

 
 
 
23 SVT:s serie ”Flocken” handlar om hästars potentiella inverkan på människor: hur dessa djur har 

kapacitet att förändra människors liv (SVT). 
24 NH-filosofins krav på ett aldrig ifrågasatt ledarskap och ständig dominans över hästen, liksom 

inlärningsmetoder som bygger på negativ förstärkning, har genom åren mött en hel del kritik och 
avståndstagande – på senare tid också inom de egna leden. Idag upplever många anhängare att NH-
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En annan implikation av mitt insiderskap är inte bara att jag har en relativt stor förförståelse, 
jag känner dessutom sympati för dessa alternativa kunskapsvägar. Därmed finns en uppenbar 
risk för hemmablindhet – att jag inte förmår hålla den forskardistans som bör känneteckna en 
vetenskaplig studie. Vetenskapligt arbete handlar ju om analys, inte om inlevelse (Brännström 
Öhman 2011:144). Med detta sagt, måste det samtidigt tilläggas att under fältarbetet med dessa 
studier (magistern och mastern) blev jag snart klar över att min bild av utvecklingen inom de 
alternativa kunskapsvägarna var relativt inaktuell. Under det senaste decenniet har jag nämligen 
av olika skäl avvecklat de flesta av mina tidigare yrkesroller i hästbranschen. Också mitt 
personliga sökande efter ny kunskap har legat på is. Så när jag nu fick anledning att återvända 
till denna värld, var det troligen med betydligt ”färskare ögon” – i alla fall vad gäller de nya 
normer och attityder som under min bortavaro vuxit fram – varför jag förhoppningsvis kunnat 
se och analysera saker på ett mer distanserat och ”neutralt” sätt än vad som varit fallet om jag 
hade varit en del också av detta nya. Men oavsett detta kan jag ändå inte komma ifrån att mitt 
insiderskap formar mitt sätt att tänka: Det är lätt att hamna i en binär uppdelning av 
hästsamhället i en formell kunskapsvärld kontra en informell, en uppdelning som ger uttryck 
för ett vi/dom-tänkande (jfr Farahani 2010:114). Det är så som detta samhälle framträder för 
mig. Jag tror mig också veta att det är så den framträder för många andra inom vad jag här kallar 
de egalitära gemenskaperna. Nevzorovs förfäktande att vi står inför en kommande strid mellan 
två helt motsatta synsätt (se prologen) är bara ett exempel (2011:123f, 322). Men går jag bortom 
min ”vardagskunskap” inser jag att ”verkligheten” naturligtvis är mycket mer komplicerad och 
nyanserad än den dikotomi jag och andra ”informella” hästmänniskor gärna målar upp. Det 
finns egentligen ingen knivskarp skiljelinje mellan de olika kunskapsvärldarna i det svenska 
hästsamhället. Dessa går istället i varandra, tar intryck och ”smittar av sig” på varandra. Det går 
naturligtvis inte heller att påstå att alla som ingår i den formella hästvärlden skulle vara 
ointresserade av hästen som subjekt, eller att de skulle vara ointresserade av hästens moraliska 
rättigheter, eller av hästens potential som andlig vägvisare. Det går lika lite att säga att alla de 
hästmänniskor som valt att inte ingå i den formella världen de facto är intresserade av dessa 
frågor (jfr Zetterqvist Blokhuis 2019:189). 
 
Detta konstaterande omkullvälter i sin tur själva insiderskapet: Vad är det egentligen jag tror 
mig vara en del av? Med min samlade erfarenhet av ekvina kontexter – som ridskoleelev, 
hästägare och yrkesmänniska; samt med stöd av materialet i såväl denna som i min förra 
uppsats; liksom med stöd av den ovan refererade Södertörnstudien (Andersson et al 2019); samt 
av Zetterqvist Blokhuis (2019) avhandling (se ovan under forskningssammanhang) – tycker jag 
mig trots allt kunna skönja en bild av två olika slags gemenskaper: en formell, grundad på ett 
traditionellt förr, tycks stå i kontrast mot en informell – ett experimentellt nu. Den formella, 
traditionella gemenskapen tog sin form start strax efter andra världskriget, då den på militära, 

 
 
 

begreppet blivit belastat och man undviker alltmer att använda ordet ”NH”. Under denna studies gång 
har jag emellertid aldrig upplevt att informanterna kritiserade eller ifrågasatte min NH-bakgrund, även 
om det stod klart att de själva ideologiskt befann sig någon annanstans. Fyra av dem var också de 
utbildade inom NH, men ingen betraktade längre sig själv som ”renlärig” NH-följare. Två av dem hade 
helt eller delvis lämnat läran till förmån för metoder som tillämpar positiv förstärkning. 
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adliga och manliga traditioner vilande ridsporten, med samhällets stöd och intervenering, skulle 
förvandlas till en ”folksport” (jfr Hedenborg 2013:92–101) – en omvandling som pågick under 
andra hälften av nittonhundratalet och som implicerade formerandet av en ekvin gemenskap, 
en diskurs, som gjorde anspråk på att vara epistemisk och som upprätthölls och sanktionerades 
av en auktoritet, nämligen det Svenska Ridsportförbundet. Den bild av hästsamhället som 
framträder idag är annorlunda. Idag har vi en betydligt mer ”komplex kunskapsfördelning” (jfr 
Berger & Luckmann 1979:193). Som redan nämnts har internet de senaste tjugo åren 
tillhandahållit en mängd alternativa kunskapsvägar med mer eller mindre institutionella 
auktoriteter. Det är dessa, samt deras ”följare” och utövare, som jag avser när jag talar om ”de 
informella kunskapsvägarna”. Det handlar med andra ord inte om en väg. De är flera och det är 
just det som jag menar är det nya. Det finns inte längre bara ”rätt” sätt och ”fel” sätt. Dagens 
hästmänniska har tillgång till olika sökvägar, kunskaper, olika sanningar – inte längre bara en. 
Det är den praktiska konsekvensen av denna insikt som enligt mitt förmenande förenar 
människorna i den informella hästvärlden, hur lika eller olika deras olika filosofier, läror och 
praktiker sinsemellan än må vara. De informella gemenskaperna saknar därmed också fast form 
– de är i högsta grad in transition (jfr Andersson et al 2018). 
 
Sammanfattningsvis kan om mitt insiderskap sägas att det finns där, jag kan inte ta bort det, 
men jag har efter bästa förmåga ständigt försökt vara uppmärksam på det och förhålla mig till 
det genom tillämpningen av en självreflexiv metodologi. Denna innebär att jag har försökt att 
vara medveten om hur min egen erfarenhet färgar av sig på mina utgångspunkter och 
frågeställningar och inte minst: mina tolkningar (Farahani 2010:115f). Att påstå att mina egna 
erfarenheter inte skulle ha färgat denna studie vore att fara med osanning, för det har de – på 
gott och ont – och medvetandet om denna omständighet bör därför finnas med också hos läsaren 
av denna text. En annan forskare skulle förmodligen ha ställt andra frågor, gjort andra 
antaganden, iakttagelser och tolkningar. Men så är det å andra sidan alltid när kunskap 
produceras. Som etnologen Fataneh Farahani (2010) har påtalat kan egentligen inga anspråk på 
renodlad objektivitet göras av någon forskare. Alla etnografiska och sociologiska studier måste, 
menar hon, förstås med utgångspunkt från de kontextuella och intersektionella maktrelationer 
som faktiskt föreligger mellan forskare och studieobjekt (Farahani 2010:113). Etnologerna 
Billy Ehn och Barbro Klein har även föreslagit att ”[i]stället för att vara ett hot mot sökandet 
efter välgrundad kunskap, kan forskarens subjektivitet – dvs medvetenheten om den egna 
närvarons betydelse – bli en väg till djupare insikt om hur kunskap kommer till” (Ehn & Klein 
2007). 

Strategisk sammanflätning, dubbel hermeneutik och problematisk 
generositet 

Något som jag faktiskt uppfattar som mer avgörande för mitt ”insläpp” i den alternativa 
hästvärlden, än mina tidigare professioner, är min position som forskare. Det har varit 
påfallande, under arbetet med magisteruppsatsen såväl som med mastern, att människor i denna 
värld upplever det som positivt att jag vill utforska det de håller på med. Ord som ”kul”, 
”spännande” och ”intressant” har ofta mött mig under resans gång, och med reservation för att 
människor kan säga sådana saker av pur artighet, tycks det ändå som om min närvaro faktiskt 
har varit till nytta också för dem. Exempelvis lade arrangören, inför ett av de evenemang jag 
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bevistade, upp min översända personliga presentation på sin Facebooksida; en presentation som 
jag trodde att hen ville ha för att kunna plocka lämpliga delar ur, men som hen tog med i sin 
helhet, inklusive en länk till min magisteruppsats. Naturligtvis är det inte konstigt att arrangören 
ville informera deltagarna om att det skulle komma en forskare, men samtidigt förefaller det 
inte helt orimligt att anta att min närvaro också gav deras verksamhet en viss vetenskaplig 
”tyngd”, en slags legitimitet, som de förmodligen inte är alldeles vana vid. Som tidigare nämnts 
finns här ofta ett medvetande om att det sätt på vilket de tänker om hästar och hästars potential 
inte sällan uppfattas som oseriöst ”flum” av Andra, de utom gemenskapen stående. Man skulle 
därmed kanske kunna betrakta arrangörens utförliga presentation av mig som ett exempel på en 
”strategisk sammanflätning” (Pripp 1999:44). Som nämnts ovan (se under rubriken Teoretiska 
ingångar och begrepp) är detta vad som sker då en grupp människor, som av en dominerande 
kategori behäftats med negativa omdömen (i det här fallet flummighet), i sina 
självpresentationer flätar in just sådana positiva egenskaper som den dominerande kategorin 
gärna framhåller om sig själva (vetenskaplighet och seriositet). Samtidigt kan det inte uteslutas 
att deltagarnas benägenhet att ge sitt samtycke till att delta i studien kan ha påverkats av 
arrangörernas entusiasm över densamma. Kan de helt enkelt ha känt sig mer eller mindre 
pressade att säga ja?  
 
Jag har även funderat över om det var olämpligt att tillhandahålla länken till min 
magisteruppsats (min avsikt var dock inte att den i första hand skulle vara tillgänglig för 
deltagarna – tanken var att den skulle legitimera min närvaro hos arrangörerna) – kanske skulle 
dess innehåll styra de presumtiva informanternas förväntningar på vad jag var ”ute efter”? Detta 
skulle ju i så fall kunna leda till vad antropologen Anthony Giddens har kallat dubbel 
hermeneutik: ”en slags rundgång när forskare tolkar tolkningarna av de resultat de själva varit 
med om att initiera och sprida” (Pripp 1999:45). Det verkade dock som om ingen av dem som 
jag intervjuade hade läst min magisteruppsats vid intervjutillfället. 
 
Ytterligare en omständighet som vittnar om att min forskarnärvaro betraktades som positiv, 
åtminstone för arrangörerna av ett av evenemangen, var att jag till skillnad mot de andra 
deltagarna (som hade betalat ganska ansenliga deltagaravgifter) inte förväntades betala vare sig 
för min medverkan eller för lunchen. I ett annat fall fick jag, å andra sidan, vid förfrågan inte 
vara med vid ett utbildningsevenemang, med hänvisning till att mina frågor skulle ta upp för 
mycket av den avsatta tiden; istället erbjöds jag att komma till arrangörens gård och få en egen, 
privat förevisning med hens egna hästar och möjlighet att göra intervju, vilket också skedde. 
Arrangörernas visade generositet skulle därmed forskningsetiskt kunna bli mycket 
problematisk, för självklart kan jag inte komma ifrån att jag känner tacksamhet över 
mottagandet, men tacksamhet är en sak – jag får för den sakens skull inte försätta mig i någon 
form av tacksamhetsskuld, eftersom en sådan skulle kunna äventyra mitt oberoende som 
forskare. 

Disposition 
Ur materialet har vissa ideal, vad gäller människans relation till hästen, kommit att framstå som 
särskilt centrala, varför det har fallit sig naturligt att strukturera min text med dessa som 
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kapitelrubriker. Idealen är: naturlighet, hållbarhet, välfärd, relation, lust, samtycke, 
autenticitet, närvaro, andlighet, närhet och tillit. Strävandena efter att förverkliga och 
upprätthålla dessa olika ideal kan i sig betraktas som olika uttryck för de egalitära 
gemenskapernas erkännande av hästen som ett subjekt. 
 
I det första kapitlet handlar det om naturlighet och här tillämpar jag auto-etnografiskt 
deltagande observation när jag följer med Diana på besök hos hennes unghäst Ninja och 
diskuterar mina internaliserade typifieringar och förgivettaganden kring olika materialiteter jag 
ställs inför där. Jag undersöker även hur Diana, till följd av sitt erkännande av Ninja som ett 
subjekt, på olika sätt har gjort det till sitt projekt att ge henne ett så gott, i betydelsen ”naturligt”, 
liv som möjligt, liksom hur hon erfar de etiska och praktiska konsekvenserna av den egalitära 
ledarstil hon valt att utforska tillsammans med Ninja, jämfört med det mer auktoritära ledarskap 
hon utövade på sin första häst Fjodor. I kapitlet analyserar jag också den före detta NH-tränaren 
Joannas sakta tilltagande insikt om den diskrepans hon erfor mellan ideal och praktik inom den 
träningsmetod hon hade ägnat flera år åt att lära sig – och dessutom lära andra.  
 
I det andra kapitlet diskuteras den etiska frågan om hästens hållbarhet och välfärd. Här 
undersöks incitamenten hos ett flertal ryttare och hästmänniskor till varför de väljer bort 
tävlandet ur sitt hästliv, liksom vilka implikationer ett sådant val kan medföra. Jag diskuterar 
huruvida de egalitära ryttarnas benägenhet att framhålla sin egen seriositet kan ses som exempel 
på strategiska sammanflätningar i syfte att få det övriga hästsamhällets erkännande. Vidare 
analyserar jag förgivettagandet av prestationen, vilken med ridsportens naturliga inställning, 
framstår som en typifierad föreställning om vad ridning går ut på. Synen på hästens lydnad 
kontra dess möjligheter att ta initiativ, liksom vad en häst egentligen är till för – hur dess kropp 
och fysiska kapacitet anses kunna tas i bruk är andra undersökningsområden.  
 
I det tredje kapitlet, som behandlar idealen relation, lust och samtycke, undersöks vad den 
egalitära hästmänniskan avser med uttrycket ”relation före prestation”, liksom hur detta 
förhåller sig till hennes syn på och respekt för hästens samtycke – för vad den vill, har lust med 
eller kan acceptera. Flera av informanterna betonar vikten av att kunna läsa hästen och kanske 
framför allt – att lyssna på den – och här tolkar jag en av informanternas berättelse om vad som 
hände med hennes etablerade referensschema när hon underlät att göra just detta. Vidare 
undersöker jag hur den egalitära hästmänniskan ser på relationens betydelse för träningen av 
hästen: varför och till vad ska den tränas och hur kan träningen i så fall göras meningsfull – för 
båda parter? Jag besöker Joanna och hennes islandshäst Frodi när de praktiserar så kallad 
belönings- och relationsbaserad träning tillsammans och fortsätter diskussionerna från det 
första kapitlet om olika sätt att se på inlärningsmetoder, liksom om synen på flockens betydelse 
för hästens välmående. 
 
Det fjärde kapitlet behandlar idealen autenticitet och närvaro. Här undersöker jag vad den 
egalitära hästmänniskan upplever att hon kan lära sig av hästars sätt att leva sina liv. Jag deltar 
i en retreat där vi mediterar i en hästhage ”under ledning av hästars visdom”. Detta leder mig 
vidare till en diskussion om föreställningar om hästars förmåga att ställa oss mot väggen, 
utmana vår autenticitet, få oss medvetna om att vi har glömt vilka vi en gång var och ville vara. 



24 

Jag träffar återigen Diana, nu tillsammans med sin äldre häst Fjodor, som Diana upplever har 
en hel del att lära henne om just autenticitet och närvaro.  
 
I det femte kapitlet om andlighet, närhet och tillit diskuterar jag hur den melankoli som 
drabbade Ursula och Görel i mötet med en oförstående och hånfull omvärld förhåller sig till 
den melankoli som Kuzniar (2006) menar kan drabba den ambivalenta djurälskaren, liksom hur 
denna melankoli möjligen också kan hänga samman med ett slags självförräderi (Berger & 
Luckmann 1979). Jag ställer mig frågan vad som händer med hästmänniskan när hon genom 
socialiseringen in i den ekvina världens institutionella program (Berger & Luckmann 1979) 
börjar betrakta sina egna, ursprungliga tankar om och känslor för hästen som något abjekt 
(Kuzniar 2006)? Kan detta leda till att hon börjar begagna sig av det jag, med en modifiering 
av Pripps (1999) begrepp, kallar omvänd strategisk sammanflätning? Jag tillämpar återigen den 
auto-etnografiskt deltagande observationen (Ingridsdotter 2017:46ff; Högström 2010:40; 
Khosravi 2010:5) när jag låter Britt undervisa mig och min häst Notchka i så kallad Trust 
Technique – en mindfulness-metod som sägs kunna skapa starka band av ömsesidig tillit och 
förtroende mellan djur och människor. 
 
I det sista, sjätte, kapitlet för jag en avslutande diskussion om de ovan nämnda idealen i 
förhållande till studiens syfte – att bidra till förståelsen av de senaste decenniernas framväxande 
av egalitära gemenskaper i Hästsverige och dessas erkännande av hästen som varande ett 
subjekt, liksom till diskussionen om de praktiska och etiska implikationer som följer av detta 
erkännande.   
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Naturlighet 

Naturlig hästhållning 
Uppe på en kulle parkerar vi bilen strax intill en vackert belägen hästhage som frikostigt sträcker 
ut sig i flera riktningar nedåt sluttningarna. Landskapet är så kuperat och hagen så stor och att 
den inte går att överblicka varifrån jag står. Jag har följt med Diana på besök hos hennes unghäst 
Ninja, ett tvåårigt sto som lever här i en flock på åtta hästar. Utanför ledet (ingången till hagen 
där man kan lyfta av eltrådarna och ta ut och in hästarna) hänger en rad grimmor. Diana tar en 
av dem och går in i hagen. Det är inget konstigt med det. Att en människa tar med sig en grimma 
när hon ska hämta sin häst ses av de flesta som något fullständigt naturligt, grimman ingår i den 
ekvina vardagen. Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan det ”naturliga” i detta emellertid tolkas 
som en typifiering: något den enskilda människan – även utanför de ekvina kontexterna – tar 
för givet och därför inlemmar i sin naturliga inställning (Schütz 1999:32ff) till hur ett umgänge 
mellan häst och människa ska se ut och gå till. Typifieringar gör att vi inte urskiljer fenomenen 
i tillvaron som unika objekt, utan som kategorier, eller typer (Högström 2017:57). Jag menar 
att grimman ingår i kategorin, eller tankefiguren, häst: Ber man ett barn rita en häst förses den 
inte sällan med grimma. Människans naturliga – det vill säga antropocentriska – inställning till 
denna materialitet gör att hon i vardagslivet inte funderar över vad en grimma egentligen är, 
eller varför hon sätter den på hästens huvud – hon tar för givet att den ska sitta där.25 Det 
engelska ordet för grimma är emellertid halter, ursprungligen ett germanskt ord med betydelsen 
det med vilket något hålls fast (Lexico Dictionary). Schütz menar att alla kulturella objekt (som 
en grimma) ”pekar genom själva sitt ursprung och sin mening tillbaka på mänskliga aktiviteter” 
(1999:35). Den ursprungliga betydelsen av termen halter säger alltså något om vad en grimma 
egentligen är till för, den säger också något om villkoren för människans och hästens 
gemensamma historia: när den första människan dök upp på jorden hade hästarna redan vandrat 
här i nära sextio miljoner år, vår gemensamma tid är ur ett evolutionistiskt perspektiv med andra 
ord försvinnande liten och har, med undantag för de senaste fem – sex tusen årens 
domesticering, utgjorts av en relation där hästen är ett bytesdjur och människan en predator 
(Hartley Edwards 1998:9, 28). Vår ”relation” har alltså villkorats av att den ena kontrahenten 
har måst hålla fast den andra.  
 
Men reflexioner av det slaget är inget jag ägnar mig åt just då, när jag står där och ser Diana 
vandra nerför sluttningen mot en flock betande hästar. Jag ifrågasätter inte att hon tar med sig 
en grimma när hon ska träffa sin häst, jag tar det för givet: Det är ju så det går till, det är ju så 
man gör. Häst och grimma. Det är normalt. Naturligt. Detsamma gäller för fenomenet stall: 
Stall är något hästar bor i. Häst och stall. Dessa ordpar hör ihop, är naturliga, självklara. Men 

 
 
 
25 Zooantropologerna De Giorgio och Schoorl påpekar att till och med i barnböcker om bondgården 

vandrar hästen omkring med grimma, träns eller t o m sadel på sig, som om dessa ting är ”naturligt 
länkade till hästen”, medan de andra djuren är avbildade ”som de är” eller t o m befriade från sådant 
som örontags (2016:35) 
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här finns inget stall. Istället är en öppen, tresidig byggnad placerad ett tiotal meter innanför 
ledet. Det är en så kallad ligghall, ett slags vind- och regnskydd för hästarna. Dessa hästar har 
alltså inte något stall. De går ute, hagen är deras habitat, ligghallen deras skydd för väder och 
vind. Det kallas ”lösdrift” att hålla hästar på det här sättet: Hästarna går lösa och de går 
tillsammans i flock – inte en och en i varsin liten hage som man annars kan se på många håll. 
Lösdrifter är en relativt ny företeelse och betraktas ännu inte som något självklart eller 
oproblematiskt alternativ till hur hästar ska hållas. Inte ens för Diana, som ändå har valt att ha 
sin häst på detta sätt, var det någon självklarhet från början: ”Jag var så orolig i början”, berättar 
hon. ”Hur ska hon klara att gå ute året runt?” Ninja tillhör en hästras som ursprungligen kommer 
från ett land beläget på betydligt sydligare breddgrader än Sverige. Dianas oro handlade 
sannolikt om att Ninja kanske skulle frysa nattetid när temperaturen faller. Ändå valde hon 
lösdriften framför stall, troligen för att hon vet att veterinärer och forskare numera anser att 
grupphästhållning erbjuder en ur de flesta aspekter mer hälsosam och naturlig tillvaro för en 
häst än traditionell uppstallning.26 Dianas val kan betraktas som en handling, det vill säga ett 
”beteende som baseras på ett projekt som aktören föreställt sig på förhand” (Schütz 1999:45). 
Det är rimligt att anta att det är Dianas önskan och ambition som hästägare att hennes unga häst 
ska få leva ett så naturligt och hälsosamt liv som bara är möjligt – det ligger i hennes intresse, 
det är hennes ”projekt”. Den evidensbaserade kunskapen om lösdriftens fördelar motiverade 
henne att modifiera sin ”vardagliga kunskap” (Schütz 1999:32), sitt internaliserade 
förgivettagande att en häst fryser och därför måste stå inne på natten. Diana är således inte en 
av de hästägare som, trots vetskapen om grupphästhållningens gynnsamma inverkan på hästens 
välmående, ändå väljer bort lösdrift, i rädsla för att hästarna ska skada varandra eller för att 
själv bli skadad.27  
 
Det finns i alla fall inga spår av någon rädsla hos Diana nu, när jag ser henne sitta på en sten 
långt nere i hagen. Hon bara sitter där, helt lugnt, gör sig ingen brådska. Åtta hästar står vända 
mot henne ett tiotal meter bort. De fixerar henne. En av dem börjar långsamt och lite prövande 
gå fram mot henne. Jag antar att det är Ninja. Den har öronen nyfiket riktade framåt, mot Diana 
som reser sig från stenen, långsamt tar några steg i hästens riktning och sedan ställer sig och 
väntar. Om detta verkligen är Ninja vet jag ju inte, men det ser i alla fall ut som om hästen vet 
vem det är som har kommit på besök – att det är ”hennes” människa. De andra hästarna följer 

 
 
 
26 De vetenskapliga argumenten är flera: man menar att den evolutionärt korta tid som hästar har 

sammanlevt med människor varken har förändrat deras basala behov eller deras kroppskonstitution i 
grunden; de är anpassade till ett fritt och kringströvande liv på stäppen – i ständig rörelse och ständigt 
exponerade för stora temperaturväxlingar; de är utpräglat sociala flockdjur som tillsammans med sina 
artfränder spenderar uppemot 18 av dygnets 24 timmar åt att leta och äta mat; deras behov av sömn 
inskränker sig till ett par timmar per dygn (Hartmann & Dahlborn 2015; Hartley Edwards 1998:24; 
Ekström 2017; Sundin 2015:2; Sahl 2016; Sonesson 2014). 

27 En nordisk undersökning med drygt 3000 hästägare visade att 86 procent trodde att lösdrift är bra för 
hästars välmående, och 92 procent ansåg att det är viktigt för hästar att ha sällskap av sina artfränder. 
Ändå var det knappt hälften av deras hästar som faktiskt hölls på lösdrift och 8 procent av hästarna fick 
överhuvudtaget aldrig vistas löst tillsammans med andra hästar. Det huvudsakliga skälet var oron för 
skaderisken: 45 procent var rädda för att hästarna skulle skada varandra om de fick gå lösa 
tillsammans. En del (23 procent) var dessutom oroliga för att själva komma till skada i lösdriften, trots 
att vetenskapen har visat att grupphästhållning överhuvudtaget sällan orsakar större skador – varken på 
häst eller människa; skaderisken för människan är tvärtom som allra störst när hon vistas tillsammans 
med hästen inne i en box eller i ett stall (Sahl 2016). 
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skeendet, fast på avstånd och lite mer avvaktande, som om de vet det de med. Nu ser jag att 
Diana har något i sin magväska som hon ger hästen från handen när den kommer fram till henne. 
Hon klappar den lite, vänder den ryggen och börjar gå mot ledet. Hästen följer efter, utan 
grimma. Nu är jag säker på att det är Ninja. Hon väljer att följa sin människa, utan att något 
tvingar henne till det. Diana stannar till och ger henne lite mer av innehållet i magväskan. Så 
börjar hon gå mot ledet igen, med Ninja hack i häl. Först när de ska ta sig ut ur hagen sätter 
Diana på grimman och först nu lägger jag märke till att det inte är en vanlig, sydd nylongrimma 
– som är den vanligaste typen av grimma i dag – detta är en så kallad repgrimma, helt och hållet 
sammansatt av ett enda tunt och mjukt rep. Repgrimmor används i första hand av dem som 
praktiserar NH – natural horsemanship.28 Jag kan dessutom se att detta är en gedigen, 
professionellt knuten repgrimma och inte en av de billiga och ganska ineffektiva efterapningar 
som började dyka upp i hästhandeln för ett par decennier sedan. Jag noterar att Diana vet hur 
hon ska sätta på den och hur knuten ska knytas. Detta är något som kan ta tid att lära sig, något 
som nybörjare – liksom de flesta utanför NH-världen – brukar gå bet på första gången de 
försöker. Detta vet jag efter de kurser jag själv, som instruktör, har hållit i NH. När Diana 
dessutom lägger ledrepet på marken, gör en ”ground tie”, en slags symbolisk 
”parkeringsbroms”, tror jag mig vara säker på att vi tillhör samma slags hästfolk, samma ekvina 
gemenskap.29 Såväl ligghallen som repgrimman utgör alltså materialiteter som, tillsammans 
med Dianas uppvisade kunskaper om hur den senare ska användas, gör att jag tar för givet, jag 
tror mig på förhand veta, att hon är NH-människa. Den typiska NH-människan har repgrimman 
som ett av sina viktigaste verktyg, och hon har gärna – eller till och med helst – sin häst på 
lösdrift, eftersom denna typ av hästhållning anses naturligare och mer hälsosam för hästen. 
Men mina typifieringar spelar mig ett spratt, för det är något som inte stämmer – och dessutom 
har jag missat att ”läsa in” informationen från en annan materialitet: magväskan och dess 
innehåll. Magväskan har i min ”naturliga inställning” hamnat i periferin (Högström 2017:57, 
Schütz 1999:32ff). Men nu blir jag varse den och inser att den utgör en anomali. För i ”min 
värld” skulle en ”renlärig” NH-människa aldrig belöna sin häst genom att ge den godis. I min 
värld är NH en filosofi som betonar ledarskapets roll för relationen mellan häst och människa: 
en häst ska följa sin ledare för att den vill det, för att den har respekt för ledaren och känner sig 
trygg i hens sällskap – inte för att ledaren har en magväska full med godis. Jag ”vet” att detta 
att ge godis – framför allt från handen – tvärtom kan göra hästen respektlös och ”nafsig”. Vad 
jag gör här är vad Schütz kallar ”konstruktioner av andra ordningen” (1999:30–31), det vill 
säga som fenomenologisk kulturforskare observerar jag världen och försöker förstå den genom 
att studera andra människors typifieringar och verklighetsbilder. Resultatet blir att jag, genom 
de redan färdiga vetenskapliga teorier och begrepp jag använder, typifierar de studerades 

 
 
 
28 Repgrimmor användes ursprungligen av vaqueros, det vill säga de spanskättade kofösare som kom att 

kallas cowboys i västra USA, i deras hantering och inridning av hästar. Från vaqueros kommer även 
många av de metoder som används inom natural horsemanship. Natural horsemanship, ofta förkortat 
”NH”, är samlingsnamnet för den relativt omdiskuterade lära eller ”filosofi” som runt millennieskiftet 
började spridas i Sverige. (Jfr: Wikipedia b; Parelli Natural Horsemanship; Kolhammar 2014; Bukefalos 
2006).  

29 Att med hjälp av en ”ground tie” få en häst att stå still, stå kvar där man ställt den, är bland det första 
NH-människor brukar försöka lära sina hästar, och något man plockat upp från den amerikanska 
westernridningen (American Quarter Horse Association 2019). 
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typifieringar. Men här typifierar jag emellertid mina egna typifieringar eftersom jag använder 
mig själv, mina egna kunskaper och erfarenheter som en del av materialet – jag ägnar mig åt så 
kallad auto-etnografisk deltagande observation (Ingridsdotter 2017:46ff; Högström 2010:40; 
Khosravi 2010:5). 
 
När jag nu betraktar Diana – under det att hon står och borstar och småpratar med sin häst – 
och ser hur hon successivt blir allt smutsigare i ansiktet för varje gång Ninja, med den uppenbara 
intentionen att få mer godis, ger henne sina ganska så hårdhänta ”pussar” – tänker jag att detta 
är så långt ifrån ett NH-mässigt sätt att umgås med hästar man kan komma. Men Diana tycks 
inte bry sig. Hon bara pussar tillbaka och ger mer godis. Under den påföljande intervjun klarnar 
bilden: Det visar sig att Diana är väl förtrogen med NH – med sin äldre häst, Fjodor, har hon 
tillämpat denna filosofi under mer än tio år – hon är med andra ord fullt medveten om att hennes 
och Ninjas umgängessätt inte skulle gillas inom NH-gemenskapen, och knappast heller inom 
den traditionella ridsportvärlden, där hon en gång började sin inhämtning av hästkunskap: 

D: Jag vet att många skulle tycka att jag ger henne för mycket utrymme och för mycket space och så där, 
men... det är väl lite experiment för mig också, att jag vill... jobba... med positiv förstärkning /…/ och i 
början var hon ju väldigt klumpig, hon kunde i princip kliva rakt över mig och så där... Så att vi har försökt 
på ett... positivt sätt träna bort det. Inte det NH-klassiska, liksom ”backa undan!”, ”försvinn!”– eskalera 
trycket. Utan att bara så där ”respektera min sfär, min lilla bubbla!” 

 
Kunskapen om ledarskapets nödvändighet i relationen till en häst är något Diana förväntades 
tillägna sig tidigt – inom NH:n såväl som inom den traditionella ridsporten: ”Visa vem det är 
som bestämmer!” skallar det ofta i ridhus och stall; ”Låt inte hästen ta över!”; ”Sätt den på 
plats” förkunnas det i hästtidningarnas och bloggarnas råd och förmaningar (Matthis 2003b:99; 
De Giorgio & Schoorl 2016:35; jfr Maurstad 2019). Till slut blir detta mantra till något som 
”sätter sig” i kroppen, ger utslag i form av mer eller mindre oreflekterade reaktioner: avvärjande 
rörelser, smällar, pisksnärtar, sparkar och höjda röster. Det blir en del av den “naturliga 
inställningen” till hur umgänge med hästar ska gå till. Men bland hästmänniskor finns det också 
de vilka aldrig riktigt lyckas tillägna sig denna inställning. Deras subjektiva bild av verkligheten 
blir aldrig riktigt “symmetrisk” med den verklighet som uppfattas som “objektiv”; deras 
socialisering in i den ekvina gemenskapen blir helt enkelt inte “framgångsrik” (Berger & 
Luckmann 1979:190);30 istället går de omkring med en mer eller mindre omedveten känsla av 
att det är något som skaver. Min tolkning är att Diana är en av dem, eftersom hon är en av dem 
jag möter i denna studie som har lagt såväl den traditionella ridsporten som NH-filosofin bakom 
sig. Med Ninja vill hon pröva något nytt. När jag frågar henne vad det beror på svarar hon så 
här: 

D: Jag har nog funderat över det under ganska många år egentligen. Min gamla häst, han är ju så 
indoktrinerad i NH, han är ju så väldigt försiktig och artig så honom behöver man egentligen aldrig säga nej 
till och köra bort, utan honom har jag mer och mer ... bjudit in under åren. Och jag har också sett hur det 
har... gjort att han har öppnat sig mer och mer, för han har alltid varit liksom /…/ lite islandshäst så där: 
"Flocken är det viktigaste, människorna är liksom bara mat och... jobb!" Men ju mer positiv jag har varit 

 
 
 
30 Med framgångsrik socialisation menar Berger och Luckmann ”att en hög grad av symmetri uppnåtts 

mellan objektiv och subjektiv verklighet (och givetvis också identiteten)” (Berger & Luckmann 
1979:190). 
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med honom – eller mer liksom lagt bort NH /…/ – desto mer öppnar han sig, desto mer personlighet visar 
han. Och det är väl egentligen det som fick mig... nyfiken, därför att jag tycker att det är så himla kul när 
hästarna får visa sin personlighet. 

 
Med Fjodor har Diana upptäckt att ju mer hon själv släpper på ledarrollen, släpper honom 
närmare, desto mer erfar hon att han ger tillbaka av sig själv, av sin egen personlighet. Som 
tidigare nämnts är det graden av intresse som avgör en människas öppenhet inför att modifiera 
och nyansera sina typifieringar (Schütz 1999:34f). Om något känns som om det inte riktigt 
stämmer blir det mer relevant och intressant för en individ att vara öppen för ny kunskap.  

Naturligt ledarskap 
Någon som helt och hållet har växlat spår, från NH:ns negativa förstärkningsmetoder till att 
istället använda positiv (belöningsbaserad) förstärkning i sin hästträning,31 är den certifierade, 
men nu före detta, NH-tränaren Joanna. För Joanna handlade det om en successivt växande 
insikt om att det var något i NH-filosofin som inte riktigt stämde: Filosofin bakom NH:n tar sin 
utgångspunkt i att dominans är något för hästar naturligt, eftersom den sociala ordningen i en 
hästflock anses vara hierarkiskt uppbyggd; i hästarnas värld existerar inte någon jämlikhet, 
säger man, eftersom hästar är flock- och flyktdjur och därmed beroende av en mentalt stark 
ledare som kan fatta de – för flockens överlevnad – klokaste besluten. För att människan ska 
kunna upprätta en för henne själv och hästen säker relation är det därför människans ansvar att 
ta på sig ledarskapet. Genom att vara konsekvent, rättvis och bestämd sägs människan bli en i 
hästens ögon ”värdig” ledare som den finner för gott att lyda – och hästen sägs bli en avspänd, 
trygg och därmed följsam vän. Men för Joanna kom dessa utsagor med tiden att bli ihåliga: 
”Det låter ju jättefint”, säger hon, ”just den här: ’Relationen först’ /.../ och ’det är det vi vill ha!’ 
Jag upptäckte bara att det inte var det vi egentligen fick”. 
 
Trots att kommunikationen sägs ske på ett för hästen ”naturligt” sätt – ”på hästens villkor” – 
upplevde Joanna, ju längre hon arbetade med dessa metoder, att de inte fungerade på alla hästar: 
”Jag behövde slå dem så hårt och dom går fortfarande inte framåt, dom gör fortfarande inte som 
jag vill och jag kan liksom inte slå dom hårdare. Jag behövde kofös i sånt fall. /…/ Så illa var 
det!” berättar hon. Filosofins försvarare menar emellertid att hästen aldrig tvingas till något, att 
den alltid har ett val, men när jag nämner det för Joanna säger hon: ”Det är så mycket ord! Men 
vad gör man egentligen?... Alltså som du sa: hästen har ju hela tiden ett val i NH. Njaaa...? Har 
den det? Pest eller kolera? Gör som jag vill eller gå ut och bli jagad!” 
 
Det som i slutänden satte punkt för Joannas NH-karriär – som verkligen fick henne att 
ifrågasätta vad hon höll på med – var mötet med ett sto som vägrade gå in i transporten: ”Jag 
skulle vara där och hjälpa dom att lasta henne... och jag höll på i ... tre timmar kanske. Hon var 
inte ens i närheten av ... av ... det man ville ha henne [till]... Hon kanske gick in med frambenen.” 

 
 
 
31 Negativ förstärkning innebär att hästen utsätts för någon form tryck (obehag) för att få den att uppvisa 

ett visst beteende (till exempel gå framåt) ett tryck som genast ersätts av eftergift (trycket avlägsnas) 
om den gör som den blir ombedd, men som istället stegras om hästen underlåter eller vägrar. 
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När timmarna gick, och inga av de verktyg som Joanna hade lärt sig fungerade, bestämde hon 
sig till slut, tillsammans med ägaren, för att byta taktik. De gick helt sonika och hämtade godis: 
”Och på en kvart så var hon inne, trots att jag efter tre timmar... Alltså vi gick bara in i stallet 
och hämtade godis och gick ut igen.”  
 
Upplevelsen blev en ögonöppnare. Det var från den stunden hon ”började ifrågasätta allt”. På 
vägen hem ringde hon sina NH-kollegor och berättade vad hon varit med om. Det blev inte bara 
upptakten till en totalomvändning för henne själv – ett par av hennes kollegor lämnade också 
filosofin. Schütz menar att för att vi ska vara beredda att revidera våra tidigare uppfattningar 
krävs ”speciella skäl” – som exempelvis en ”’främmande’ upplevelse som inte går att inordnas 
under vårt lager av kunskaper eller som är inkonsistent med det” (1999:101). Att det helt enkelt 
inte skulle fungera att lasta en häst med hjälp av negativ förstärkning var just en sådan 
”främmande upplevelse” för Joanna, och den var allt annat än konsistent med det hon hade fått 
lära sig under sin utbildning till NH-instruktör. Tillsammans med en kollega började hon nu 
istället söka information på internet om inlärningsmetoder som bygger på positiv förstärkning. 
De läste på allt vad de kom över och varvade med att gå ut i hagen till de egna hästarna och 
pröva praktiskt. De hittade distanskurser som de delade upp mellan sig och utbytte sedan 
erfarenheter sinsemellan. Småningom började de blogga om sina upplevelser, fick följare och 
startade ett gemensamt utbildningsföretag inriktat på belönings- och relationsbaserad 
hästträning.  
 
Den omvärdering Joanna och hennes kollegor gjorde, av såväl NH:ns ledarskapsfilosofi, som 
sina egna identifikationer med den, kan betraktas som ett exempel på vad Berger och Luckmann 
kallar för ”mot-definitioner av verklighet och identitet” (1979:192). Sådana, menar de, 
uppträder så snart som några människor samlas i ”socialt varaktiga grupper”, något som ”ger 
första impulsen till en förändringsprocess som inför en mer komplex kunskapsfördelning” 
(1979:192f). Så med andra ord: om Joanna inte skulle ha ringt sina kollegor, om hon hade 
behållit denna mot-definiering för sig själv, om hennes nya motsatta självidentifikation skulle 
ha satts ”i karantän i medvetandet som ’nonsens’ att rycka på axlarna åt eller som mentala 
förirringar att ångra i all tysthet” (1979:172); kanske denna mot-definiering skulle ha stannat 
vid en ”flyktig fantasi” – den skulle, med Berger och Luckmanns ord ha saknat 
”plausibilitetsstruktur” (1979:192). Idag, några år senare, har Joanna tillsammans med en av 
sina kollegor byggt upp en ny, egalitär gemenskap kring relations- och belöningsbaserade 
träningsmetoder. Att denna gemenskap är ”socialt varaktig” bekräftas av att medlemsantalet i 
deras Facebook-grupp ständigt och stadigt ökar.32 
 
Omställningen var emellertid inte smärtfri: Joanna hade satsat avsevärda summor och flera års 
utbildning på att bli certifierad NH-instruktör. Dessutom hade hon jobbat upp ett renommé som 
NH-tränare. Vad skulle hennes egna elever säga om att hon plötsligt inte längre kunde försvara 

 
 
 
32 Exempelvis ökade från den 30 september till den 8 december 2019 antalet medlemmar på Facebook-gruppen 
Relationsbaserad hästträning från 5201 till 5477, det vill säga med fyra personer om dagen (Relationsbaserad 
hästträning a). 
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de metoder hon själv lärt ut? ”Det var det svåraste när jag gick från NH:n”, berättar hon: ”Att 
bara göra en sån vändning! Och vara så pass offentlig. /…/ när du har elever som tränar för dig 
varje vecka”. Men att överge sina internaliserade NH-sanningar var krävande också på ett 
personligt plan: ”Jamen vad har jag trott på? säger hon. ”Vad är det jag har lärt mig i alla år? 
/…/ Det är väl det jobbiga att inse att jaa... det jag har utsatt mina hästar för innan, är inte jag 
stolt över nu /…/ att ens våga titta på det är jobbigt!” Hela den verklighet som NH-filosofin 
utgjorde – och som Joanna hade trott på – gick förlorad för henne i och med att hon ställdes 
inför ett problem som ”överskred gränserna” för hennes vardagsverklighet och ”pekade på en 
helt och hållet annorlunda verklighet” (Berger & Luckmann 1979:37). Det vill säga: NH-
metoderna fungerade inte som det hade sagts henne att de skulle; hon kände sig inte som den 
bestämda, men rättvisa och värdiga ledare det var meningen att hon skulle vara. Istället ledde 
den oväntade vändningen med det vägrande stoet till att hon upptäckte en helt och hållet 
annorlunda verklighet, en verklighet som sa henne att det finns andra, effektivare och mindre 
dominanta metoder än de som sanktionerats inom NH:n. Hon insåg att en häst kan motiveras 
att gå in i en transport av andra skäl än ett auktoritärt ”ledarskap” – av andra skäl än hot om 
våld. Upplevelsen fick Joanna att helt enkelt sluta tro på den kunskap som inom NH:n uppfattas 
som ”vetande” (jfr Berger & Luckmann 1979:12). Zooantropologerna De Giorgio & Schoorl 
menar att för att våga ”dekonstruera rådande paradigm”, och därmed undvika att ”förbli fångad 
i konventionella tolkningar”, krävs såväl ”personlig utveckling” som ett ”okuvligt kurage” 
(2016:94). Joanna var en av dem som vågade. Av allt att döma var det också betydelsefullt för 
hennes personliga utveckling och identitet. Naturligtvis kan man invända att i jämförelse med 
den traditionella och hegemoniska ridsporten är NH-filosofin som ekvin företeelse snarare 
marginell än paradigmatisk. Men, som Berger & Luckmann säger: vad som hålls för ”kunskap” 
rättfärdigas relativt, det vill säga i förhållande till den sociala kontext till vilken individen 
erkänner sig (1979:11f). Vad som hölls för ”vetande” inom NH-gemenskapen bar upp den 
verklighet som utgjorde en stor del av Joannas livsvärld. Betraktat från den utgångspunkten 
hävdar jag att hennes ifrågasättande av NH-filosofins själva essens – det odiskutabla 
ledarskapet, det absoluta kravet på hästens lydnad – liksom hennes aktiva sökande efter kunskap 
som stärkte detta ifrågasättande, kan betraktas som en ”dekonstruktion” av det ”paradigm” som 
var rådande i den sociala kontext vari hon då befann sig. 

Naturlig samvaro 
Vetenskapsteoretikern Donna J. Haraway har med sitt begrepp companion species tagit fasta 
på verbformen to companion som betyder att sällskapa med, umgås med. Companion species 
är med andra ord arter som umgås med varandra – som hästen och människan. Men hur 
”naturligt” är det egentligen för en häst att lämna flocken för att följa med en predator? 
 
Ninja går i samma flock som sin mamma och lillasyster och det är så det ser ut i de flesta vilda 
hästflockar. Visserligen skjuter stoet vanligtvis bort sitt föl strax innan det är dags för henne att 
föla igen, det vill säga när fölet är ungefär tio månader, men det bortskjutna fölet (i alla fall om 
det är ett sto) stannar likväl kvar i flocken som en av dess medlemmar. I de domesticerade 
hästarnas värld, anses däremot fölet ”redo” att avvänjas och avskiljas från mamman när det är 
mellan fem till sju månader (Grundberg 2016; Magnusson Falk et al 2001:81) och efter det ser 
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de flesta föl aldrig sin mamma igen. Min uppfattning är att Ninja därför har haft en för tamhästar 
ovanligt ”naturlig” uppväxt. Men den bör också implicera att under hennes levnadstid har, med 
undantag för Dianas och de andra hästägarnas temporära besök i hagen, mamman, lillasystern 
och flocken i stort sett utgjort hela Ninjas livsvärld. När vi nu ber henne lämna den, för att följa 
med oss på en promenad, är det något som från ett antropocentriskt perspektiv kan betraktas 
som helt normalt, något människan tar för givet: man tar med sig en grimma, går in i en hage 
eller i ett stall och hämtar ut en eller ett par hästar närhelst man tycker sig behöva dem – närhelst 
man har lust att umgås med dem. Vi hästmänniskor förväntar oss att detta är något hästen ska 
acceptera, eller i alla fall lära sig att acceptera som något vardagligt och naturligt. Och lär den 
sig inte, blir den till slut ofta klassad som ”problemhäst” med ”beteendestörningar” och som 
sådan lever den farligt. Kulturantropologen Anita Maurstad antyder (med hänvisning till 
Ödberg & Bouissou 1999), att det egentligen kanske inte är ”beteendeproblem” som ligger 
bakom det stora antal unghästar som årligen sänds till slakt – den avgörande frågan, menar hon, 
är om detta inte snarare borde ”tillskrivas bristande förståelse för vad hästar är och hur vara 
människa med dem” (2019:72, min översättning). För Diana är frågan hur hon ska vara 
människa tillsammans med sin häst något hon ägnar en stor del av sin tankeverksamhet åt: Hur 
ska hon kunna ”använda” sin häst i framtiden? Hur ska hon kunna utveckla deras relation så att 
den för hennes del inte bara handlar om att sitta i hagen och dela ut äppel- och morotsbitar? 
Diana vet att hon måste vänja Ninja vid att, åtminstone temporärt, lämna tryggheten; och i 
hennes projekt ligger att göra detta på ett sätt som utgår ifrån hur en häst – och framför allt en 
ung häst – fungerar.  
 
Så, genom att släppa på ”parkeringsbromsen”, det vill säga ta upp ledrepet från marken och 
sakta ta några steg bort från hagen, ber hon nu alltså Ninja att följa med – bort från mamman 
och lillasystern, bort från flocken. Trots att det inte är första gången – Diana har tränat detta 
med Ninja i nästan ett år – är det ändå tydligt att Ninja inte känner sig säker på saken: Hon ser 
sig omkring, noga, innan hon tar några osäkra steg framåt, stannar och ser sig om igen. Också 
Diana stannar, hon småpratar hela tiden lugnande med Ninja. "Vad är det som händer?" säger 
hon, som om hon tolkar hästens tankar högt. Efter en liten stund ber hon återigen Ninja att gå 
framåt. Väldigt mjukt och försiktigt drar hon i ledrepet samtidigt som hon gör ”pipljud” med 
läpparna. Ninja tar några steg men stannar återigen, vrider huvudet och hela halsen så hon kan 
se hagen och de andra hästarna, prövar att rycka några gånger i ledrepet, vill vända tillbaka till 
tryggheten. Diana klappar henne. Hela tiden är hon väldigt mjuk och följsam med ledrepet, låter 
det aldrig bli helt sträckt. Så fort Ninja vill stanna, stannar Diana, hon bekräftar vad Ninja ser 
och småpratar lugnande med henne. Diana är "med" i allt Ninja reagerar på. Efter varje tvekan 
får Ninja godis så fort hon åter vågar tar några steg. På detta sätt förflyttar de sig, långsamt, allt 
längre bort från hagen. Efter en stund tycks Ninja faktiskt släppa tankarna på flocken, 
nyfikenheten tar över, hon följer med allt villigare och Diana kan börja ställa högre krav. 
Godisutdelningen blir alltmer sparsam. Snart börjar Ninja till och med ta egna initiativ – istället 
för att följa med springer hon före, undersöker saker: risiga buskar, grenar och diken. Plötsligt 
vill hon gå och hälsa på andra hästar i en annan hage. Till slut ser det ut som att det snarare är 
Ninja som är ute och går med Diana än tvärtom. Diana gör då och då avledande manövrar som 
återger henne initiativet, likt det man kan se tålmodiga föräldrar göra med sina barn när de är 
besvärliga. Hon visar oändligt tålamod och stor förståelse vad Ninja än hittar på – den enda 



33 

gången hon gör en regelrätt markering, säger ”Nej!” och höjer rösten, är när Ninja försöker 
skrapa på henne med hoven för att få mera godis.  
 
Vikten av att på detta sätt ge hästen handlingsutrymme, det vill säga tillåtelse och – framför allt 
– för hästar tillräcklig tid att utforska och förstå sin omgivning, är något som hästmänniskan 
allvarligt underskattar i sin dagliga hantering av den, hävdar De Giorgio och Schoorl (2016:10). 
Människan tycks fortfarande sakna förståelse för att hästen är en kognitiv varelse som i sitt 
naturliga, vilda tillstånd ägnar stor del av sin tid åt att utforska och utvärdera sin omgivning. 
Genom att i otillräcklig grad ge den utlopp för sin problemlösande och beslutsfattande förmåga, 
genom att människan i stället hela tiden försöka dominera och kontrollera hästen, gör hon den 
osäker och rädd – och en häst som inte förstår var den befinner sig blir till slut en tidsinställd 
bomb, hävdar De Giorgio och Schoorl (2016:18, 36). Vad människan borde göra, menar dessa 
zooantropologer, är att fråga sig varför tama hästar uppvisar en rad reaktiva beteenden som 
vilda hästar inte gör (2016:19). Svaret på den frågan är att det är den påtvingade samexistensen 
med människan som har gjort hästen till den spända, nervösa och reaktiva varelse vi vant oss 
att betrakta den som, hävdar de (2016:19). 
  
Diana lämnar i sitt umgänge med Ninja emellertid stort utrymme för hennes behov av att i lugn 
och ro, och i stor utsträckning på sina egna villkor, upptäcka världen utanför den trygga hagen. 
Men för Diana är det också viktigt att skapa rutiner: att göra samma saker med Ninja varje gång 
de ses, så att Ninja ska känna sig trygg i dessa innan de går vidare: ”Dom här promenaderna, så 
är ju jag... ja lite så där att jag börjar ställa lite krav emellanåt på fokus och hur vi går och så 
där. Jag vill också att hon ska känna sig trygg... med mig hela tiden.” Diana, som själv är 
pedagog, berättar att hon i umgänget med Ninja inspirerats av den sovjetiske psykologen och 
pedagogen Lev Vygotskijs teorier. Vygotskij menade att individens psykologiska utveckling 
sker genom att hen lär sig saker i samspel med andra i sin omgivning. Skillnaden mellan det 
som individen klarar av att göra själv och det hen kan göra med andra kallade han den närmaste 
(proximala) utvecklingszonen (Nationalencyklopedin 1990). Detta tar Diana nu med sig under 
promenaderna med Ninja: 

D: Låter henne visa liksom var ... var är hennes bekvämlighetszon? När känner hon sig trygg? När 
tvekar hon? Och då från början när vi gick ut ur hagen, om hon tvekade då kanske vi gick två steg till och 
sen gick vi hem. Och så har vi liksom utökat. Nu tvekar hon lite i början och sen går hon … vill undersöka 
så där. Och dom här promenaderna är ju mer för vår relation, att vi ska gå ut och gå tillsammans, och göra 
nånting, än att hon ska gå "korrekt" bredvid mig och lyssna på mig. Så... jag är mer intresserad av ... av att 
bygga en relation med henne – för livet liksom. 
 

Att ta ut en häst ur hagen, utan hänsyn till hur den upplever att skiljas från sin flock, har i den 
vardagliga, ekvina värld som Diana utgör en del av, intersubjektivt accepterats av tidigare 
generationer och framstår därför som given (Schütz 1999:32, 35f). Av respekt för Ninja som 
subjekt, och i ambitionen att bygga en livslång relation med henne, väljer Diana emellertid att 
inte göra det givna. Istället stödjer hon sig på den vetenskapligt förankrade kunskap hon 
tillägnat sig i sin utbildning, för att, tillsammans med Ninja, utforska gränserna för unghästens 
bekvämlighetszon. 
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Sammanfattning  
I det här kapitlet, om vad som i ekvina kretsar betraktas som ”naturligt” för hästar, har jag 
undersökt några av de uttryck den egalitära hästmänniskans erkännande av hästen, som varande 
ett subjekt med egen vilja och egen agenda, kan ta sig. På besök hos Diana och hennes häst 
Ninja tycker jag mig på flera punkter kunna se att Diana gjort det till sitt ”projekt” (Schütz 
1999:45ff) att ge Ninja detta erkännande: För det första strävar Diana efter att tillfredsställa vad 
hon uppfattar som Ninjas basala behov av trygghet och naturlighet i sin tillvaro. Detta innebär 
att hon har låtit Ninja gå kvar med sin mamma så länge att dessa själva har fått sköta 
avvänjningen – på hästars vis och när de tycker att det är dags – istället för att låta det gå till på 
det sätt och vid den avsevärt mycket tidigare tidpunkt som är brukligt i domesticerade 
sammanhang. Dessutom har Diana valt att låta Ninja gå på lösdrift, vilket innebär att Ninjas 
livsvärld består av en flock hästar i olika åldrar. Genom att låta Ninja växa upp på detta sätt har 
Diana befrämjat utvecklingen av hennes kognitiva förmågor och därmed också hennes 
möjligheter att formas till en trygg och socialt fungerande individ – i umgänget med sina 
artfränder, såväl som med sina ”companion species” människorna (Haraway 2007). 
 
Ett annat uttryck för detta erkännande är Dianas bortläggande av den dominanta 
ledarskapsfilosofi, NH, som hon varit anhängare av under tio år och som hon praktiserat på sin 
gamla häst Fjodor. Med åren upptäckte Diana att ju mer hon släppte på sin ledarroll gentemot 
Fjodor, desto mer gav han tillbaka av sig själv och sin personlighet. Med sin unghäst Ninja vill 
Diana därför nu vara mer tillåtande. Nu försöker hon praktisera ett ledarskap som bygger på 
respekt och förståelse för Ninjas känslor och rädslor, för hennes behov av långsamhet och för 
hennes intentioner. Genom att inte forcera, eller tvinga Ninja att göra saker hon tycker är otäckt 
eller ännu inte är redo för, ger Diana henne möjlighet att successivt vänja sig vid världen utanför 
flocken, den värld som hon återkommande, men temporärt, kommer att dela med Diana i 
framtiden. Detta, menar jag, visar att med åren har Diana lärt sig att behandla sina hästar mer 
som individer än som ägodelar. Med Ninja vill hon ”bygga en relation för livet”, som hon säger. 
Diana tillämpar även en pedagogisk teori (proximalzonsteorin), ursprungligen utvecklad för 
människor, och med stöd av denna försöker hon hitta en balans, mellan att å ena sidan ge Ninja 
den tid hon behöver, vänta ut henne, och å den andra utmana henne, uppmuntra hennes 
nyfikenhet, lust och förmåga att ta egna initiativ. Också detta, menar jag, är ett uttryck för att 
hon betraktar Ninja som ett subjekt vars mentala utveckling hon vill understödja och vara 
delaktig i.  
 
Också Joanna har i sin träning av hästar och hästmänniskor bytt ut NH:ns negativa förstärkning 
mot positiva, belöningsbaserade metoder. För Joanna var det den sakta tilltagande insikten att 
det var något i NH:ns filosofi som inte riktigt stämde, något som skavde, som gjorde henne 
öppen för att modifiera sina förgivettaganden att NH:ns metoder och betraktelsesätt var de enda 
riktiga och sanna. Men det var först när hon konfronterades med en ”främmande upplevelse”, 
en upplevelse som ”inte gick att inordnas under hennes lager av kunskaper” (Schütz 1999:101) 
som hon slutligen ”hoppade av”. Schütz menar att det bara är så länge det etablerade 
referensschemat fungerar – det vill säga ”så länge som de handlingar och operationer som utförs 
under dess ledning uppvisar de önskade resultaten” – som vi fortsätter att lita på det (1999:101). 
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För Joanna uppvisade inte de metoder hon lärt sig för att lasta en häst de resultat hon utlovats 
inom NH:ns referensschema. Dessutom upplevde hon att det fanns en diskrepans mellan vad 
man sa att man gjorde och vad man faktiskt gjorde inom NH:n. Istället för att ge hästarna ”ett 
val”, befann hon sig, att med hot om våld, försöka tvinga dem göra saker de verkligen inte ville. 
Men omställningen krävde mod. Inte bara implicerade den ett uppgivande av allt hon 
personligen hade trott och förlitat sig på – den innebar även en prestigeförlust: Med hennes 
”avhopp” kom allt hon investerat i form av tid, pengar och anseende på skam.   
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Hållbarhet & välfärd 

Konsten att rida 
Ridläraren Anna, utbildad på Strömsholm, den traditionella ridsportens högborg, hade många 
år som både ridlärare och tävlingsryttare bakom sig, när hon en dag blev övertalad att komma 
med och titta på en uppvisning med en ryttare med långa vaxade mustascher som red på en 
blind hingst. Mötet med detta ekipage blev avgörande för hennes beslut att lämna ridsporten. 
Inte bara blev hon mäkta imponerad av att se dem göra något så osannolikt som att galoppera 
på stället, när de dessutom gjorde det baklänges höll hon på att baxna. Aldrig förr hade hon sett 
en så stark häst, och aldrig hade hon sett en ryttare få en häst att utföra något liknande – framför 
allt inte med en sådan, till synes, lätthet! Och hon tänkte: ”Ah! Så där vill jag rida! Så där med 
hängande tyglar och allting!”  
 
Mannen med mustascherna var en dansk vid namn Bent Branderup. Denne hade ägnat många 
år åt att studera de gamla klassiska – men sedan länge mer eller mindre bortglömda – ridläror 
som under renässansen och barocken användes vid de så kallade ridakademierna. Dessa var de 
allra första ridskolorna, men till skillnad mot dagens ridskolor var de inte inriktade på sport och 
tävling,33 ridningen betraktades istället som en konstart (Hedenborg 2013:89) och utbildningen 
riktade sig till dem vars uppgift var att försvara riket: furstar, riddare och adelsmän, vilka 
behövde en stark, lydig och framför allt hållbar häst som skulle fungera i närstrid. 
Uppbyggnaden av en sådan häst var både tidskrävande och kostsam, varför hästen inte sågs 
som ett utbytbart instrument eller verktyg: hästen var en individ, en stridsbroder i ett 
partnerskap – en relation som inte sällan varade livet ut. 
 
Anna blev en av de allra första som sökte sig till den moderna ridakademi, Knighthood of the 
Academic Art, som Branderup år 1998 – två år före det nya årtusendet – grundade i Danmark.34 
Hos Branderup fick hon se hästar som inte såg ut som de långsmala och smäckra rektangulärer 
hon var van vid. Branderups hästar var kvadratiska i formen, veritabla muskelpaket liknande 
de kompakta och kraftfulla hingstar man återfinner på renässansens och barockens 
fursteporträtt: hästar som det är svårt att tro att de egentligen fanns ”på riktigt”, snarare framstår 
de som eufemismer – av konstnären utrustade med helt orimliga förtjänster i form av överdrivet 
svällande lår- och bakdelsmuskler. Hädanefter var det så en riktigt vältränad häst, i Annas ögon, 
skulle se ut. Efter det allra första mötet med Branderup och hans blinda hingst hade hon gått 
raka vägen hem och experimenterat med sin egen häst Jane. Jane var stel och svårriden efter en 
längre tids hälta, hon hade varit hos en mängd olika tränare och genomgått ett flertal olika 
behandlingar utan att bli riktigt bra. Vad Anna gjorde var att ”starta om” sin häst: hon lade ner 
ridningen och arbetade istället från marken – så som man gör med oinridna unghästar – och 

 
 
 
33 De flesta svenska ridskolorna drivs idag av någon av Svenska Ridsportförbundets lokala ridklubbar. 

(Svenska Ridsportförbundet 2018). 
34 Knighthood of the Academic Art of Riding 2019a. 
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med samma övningar som hon sett Branderup göra på uppvisningen. På fem veckor upplevde 
Anna att Janes kropp förändrades, och den gjorde det mer än vad den hade gjort de senaste fem 
åren: ”Och då hade jag ändå tränat för alla möjliga jätteduktiga tränare i Sverige. Jag såg att det 
hände någonting – muskulärt. Och jag tänkte: Okej, det finns någonting i det här!” 
 
När hon fyra år senare lämnade Branderups akademi var det som dubbad ”Riddare av 
akademisk ridkonst”, en titel som bara de som uppnått en viss nivå inom akademien erhåller. 
Anna började nu resa runt i Norden för att sprida kunskapen om den akademiska ridkonsten 
(”AR”) vidare. Till sin glädje kunde hon konstatera att allt fler ryttare snart började inse värdet 
av att, oavsett disciplin, på detta sätt bygga upp sina hästars fysik. De elever hon fick var allt 
från fritidsryttare till tävlingsryttare – de senare från de flesta officiella tävlingsgrenar inom 
internationell ridsport: från dressyr, hoppning och distansritt till islandshästryttare. Idag har de 
flesta av dem emellertid slutat tävla, berättar Anna: av hennes totalt cirka 300 AR-elever är 
det ”inte många” som längre tävlar. ”Dom känner att det är inte så intressant längre”, säger hon. 
När jag frågar vad det är som de nu finner intressant, svarar hon: ”Kanske mer att… njuta 
tillsammans med sin häst, och ha en god stund med sin häst, och få en hållbar… häst, som man 
kan ha kul med. Länge.” 
 
En av dem som lämnat tävlingsdressyren för den akademiska ridkonsten är Susanna. Också hon 
framhåller den uppbyggande effekt som hon anser att den akademiska ridkonsten har på 
hästarna: ”Det känns som att dom istället för utslitna blir starkare och starkare med den här 
ridningen. Och det får ta den tid det tar. Det är ju ingen idé att göra saker som dom inte klarar 
förrän dom klarar det, för det ger ju ingenting mer än frustration.” Hennes formulering ”istället 
för att bli utslitna” antyder att detta är vad man förmodar att hästar ska bli. Det ingår så att säga 
i ridningens ”naturliga inställning” (Schütz 1999:32ff). Här finns även en antydan om att man 
tar för givet att hästarna ska nå vissa utvecklings- och utbildningsnivåer inom en viss tidsperiod, 
och blir det inte så skapas ofta frustration hos ryttaren och i förlängningen därför också hos 
hästen. Susanna har dock inte bråttom med sin häst, hon har anammat den akademiska 
ridkonstens syn på att hästens fysiska uppbyggnad och mentala mognad ”får ta den tid det tar”. 

N: Men sen nämnde du också att du tyckte det inte var så roligt, sa du – den… vanliga dressyren så att säga. 
Vad var det som--- 
/…/ 
S: Jamen, jag tyckte väl att man kom ingenstans!… Och så är det ju väldigt tävlingsinriktat och det 
intresserar mig inte ett dugg. 

 
Inte heller den traditionella dressyrens fokuserande på tävling ligger i Susannas intresse – att 
vinna tävlingar ingår inte i hennes projekt (Schütz 1999:45f). Ändå vill hon, som hon säger, 
”komma någonstans”. Inom den traditionella ridsportvärlden skulle detta med största 
sannolikhet tolkas som att hon vill uppnå resultat på tävlingsbanorna. Men för Susanna har det 
istället blivit de gamla ridakademiernas klassiska ideal hållbarhet och relation som idag utgör 
hennes mått på att ”komma någonstans”. 
 
Hållbarhetsidealet är emellertid inget unikt: naturligtvis är man också inom den traditionella 
ridsporten intresserad av att hästarna ska hålla, och den traditionella dressyrens övningar syftar 
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också de till att bygga upp och stärka hästens fysik. Dessutom läggs avsevärda summor på 
hästarnas välmående i form av olika typer av fysioterapi, såsom massage, kiropraktik och 
akupunktur; och inte sällan tar man därutöver ansvar för den egna ryttarkroppens 
tillkortakommanden – sitsträning och ryttaryoga har blivit populära koncept inom ridsporten, i 
takt med ett ökat medvetande om den skadliga inverkan en stel och obalanserad ryttare kan ha 
på hästens fysik. En grundläggande skillnad är emellertid att inom ridsporten är prestationen 
själva målet; den ideala hästen är både hållbar och presterande (Schantz 2012): det tas för givet 
att hästen ska leverera resultat på tävlingsbanan – frågan är bara hur man på bästa sätt ska få 
den att hålla för det, och den dag den inte längre gör det – när den är ”utsliten” – blir den ofta 
ersatt av ett nytt exemplar. Inom den akademiska ridkonsten framhålls istället att målet är att 
göra just den här hästen, just den här individen, ”så bra som bara just den kan bli”, med 
utgångspunkt från de förutsättningar just den hästen råkar ha. Eller som Anna säger: ”Övningen 
är till för hästen – inte för att jag ska lyckas att visa nånting inför den som står bredvid, eller 
vad det nu är, utan att det här ska vara uppbyggande inifrån och ut.” Här finns alltså en tydligare 
betoning av att träningen måste ske med utgångspunkt från den fysiska och mentala förmåga 
som hästen i fråga innehar för tillfället (Knighthood of the Academic Art of Riding 2019b). 
Man kan, och får helt enkelt inte, menar utövarna, begära av en häst att den ska utföra en övning, 
röra sig på ett sätt och i en ”form” som: 1) dess kropp inte är ordentligt förberedd för; 2) den 
helt enkelt inte förstår.  

Prestationens pris 
En som var missnöjd, både med sig själv och sin hästs prestation, var Bodil. Hon tyckte att de 
efter så många års dressyrträning borde ha nått en nivå där de skulle kunna tävla i lätt-B (en 
tävlingsnivå inom dressyren). Men när de aldrig lyckades nå dit beklagade hon sig för sin 
tränare:  

B: Och hon kunde inte hjälpa mig med det. Utan… då sa hon: ”Jamen då sätter vi på graman och så tar du 
tag, och så sporrar vi på också. Ja!” Och då kände jag: Det ska inte min häst betala för! Att jag ska tävla i 
lätt-B! Nä! Då fick det räcka liksom! 
 

Gramantygel är en så kallad hjälptygel, en extratygel som fästs mellan hästens mun (i bettet) 
och sadeln, i syfte att hindra hästen från att höja hals och huvud, få den att ”hitta sin form” 
(Björk 2014; Ljungdalen 2014). I essän Blås din häst framåt med små puffar av andedräkt 
(Hedén 2003) beskriver historikern, Anne Hedén, hjälptyglar som en slags ”reservlösning” – 
något som tas till när inget annat fungerar: 

[D]et inskärps att hjälptyglar inte ska användas i onödan, att det är dålig stil att på det viset fuska sig fram. 
Sådant straffar sig på framåtbjudningen, den lite svåråtkomliga egenskap som är hästens motor, en blandning 
av flockinstinkt, nyfikenhet och rörelsekänsla, och som gör att häst och människa kan mötas. Men våldet 
och tvånget finns ändå med som en skugga, en dold möjlighet, en oöppnad kalenderlucka, en frestande 
reservlösning när ingenting fungerar (Hedén 2003:121f). 

 
Hedén antyder att hjälptyglarna, trots att många anser att de är grymma och vid långvarig 
användning direkt skadliga för hästen (Björk 2014; Hansdotter & Nilstam 2018:8), ändå 
betraktas som en integrerad del i ridsportens ”naturliga inställning” (Schütz 1999:32ff). Detta 
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pekar i sin tur mot att diskrepans mellan ideal och praktik förekommer också inom ridsporten 
(jfr NH:n i föregående kapitel): Å ena sidan finns här tävlingsregler och uppförandekoder som 
sätter hästens välfärd i första rummet,35 å andra sidan tycks här finnas en praktik som berättar 
något annat.36 Ridläraren och forskaren i praktisk kunskap, Mari Zetterqvist Blokhuis, 
konstaterar i sin avhandling (2019), att förvisso står i de uppförandekoder, som reglerar 
internationell ridsport,37 klart formulerat att varje ryttare ska sträva efter att göra hästen till en 
”lycklig ekvin atlet”, men att det än så länge inte finns några metoder som kan avgöra 
huruvida en häst är ”lycklig” eller inte (2019:50). I en i avhandlingen bifogad artikel skriver 
Zetterqvist Blokhuis, tillsammans med etikforskaren Petra Andersson, att ”genom att 
tillbringa tid i ryttargemenskaper [equestrian communities] växer ryttare och tränare in i vanor 
och förgivettagen kunskap som är en del av denna kultur. Detta kan vara skälet till att militära 
traditioner och normer fortfarande tycks ha en kraftfull position i ryttarkulturen” (Zetterqvist 
Blokhuis & Andersson 2019:190, min översättning). Som filosofen Jonna Bornemark 
framhåller har ”mönster ärvda från militära traditioner” dominerat de flesta europeiska 
ridskolor (Bornemark 2019:3; jfr Hedenborg 2013:64f, 97f, 167).  
 
För Bodil var det i alla fall inte första gången under hennes ridkarriär som hon upplevde att 
ridsportens representanter tog till ”reservlösningar”.  

B: Nä, det har jag nog… liksom träffat på… på ridskolan. Men det var så tydligt! Och hon kunde verkligen 
inte hjälpa mig… mer… Alltså: vi kom inte längre! Och jag tyckte ändå: hon var ju B-tränare liksom, jag 
menar: det är ju rätt… man ska ju kunna ganska mycket då. Men… det var lösningen alltså! Och då kände 
jag att: Nej. Icke! /…/ Om priset som hästen betalar för att tävla är det här – då är inte det värt det. 

 
Precis som Susanna ovan, upplevde Bodil att hon och hennes häst, ”inte kom längre”. Hennes 
föreställning om att man prompt måste ”komma någonstans” visar att fram till den dag då hon 
insåg vilket priset var, och att det var hennes häst som skulle betala det, ingick prestationen 
som en självklar del i den meningsstruktur hon delade i den ”intersubjektiva vardagliga värld” 
(Schütz 1999:32,35) som ridsportgemenskapen utgjorde. Som deltagare i denna gemenskaps 
normala, självklara rutiner togs det för givet att Bodil delade dess ”commonsense-kunskap” 
(Berger & Luckmann 1979:35) – det vill säga acceptansen av reservlösningar som varande 
nödvändiga om man just vill ”komma någonstans”. Liknande förgivettaganden omtalas av de 
andra informanterna som, liksom Bodil, har lämnat ridsporten bakom sig. När jag frågar 
Rebecca, som numera rider ”akademiskt”, om hon tidigare har ridit vanlig dressyr avbryter hon 
mig och säger: ”Javisst. Jag fick skavsår i fingrar och… ja, nej, det var hemskt när man tänker 
tillbaks på det, men det förstod man inte då.” Skavsår och blåsor i händerna är sannolikt något 
som de flesta dressyrryttare har upplevt. Det är inte utan anledning som många rider med 
handskar. Men det är nog knappast de egna blessyrerna som Rebecca tänker på när hon säger 
att det var ”hemskt” att rida vanlig dressyr, snarare anspelar hon på vad forskningen har visat 

 
 
 
35 Se ”Code of Conduct” (Svenska Ridsportförbundet 2019a). 
36 För en vidare diskussion om diskrepansen mellan ideal och praktik inom ridsporten, se min 

magisteruppsats (Pergament Crona 2018: 47f). 
37 Internationell ridsport regleras genom organisationen FEI (Fédération Equestre Internationale). 
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om vad som händer i andra änden på en stram tygel – i bettet, eller rättare sagt under det: Enligt 
en studie från 2004 har majoriteten (86 %) av alla hästar, som arbetas med bett, trycksår i 
munnen (Tell 2004; jfr Röök 2019a). Ändå heter det i Svenska Ridsportförbundets 
tävlingsreglemente, under rubriken Dressyrens grundprinciper, att ”[r]yttarens hand ska 
behålla en jämn, lätt och mjuk förbindelse med hästens mun” (Svenska Ridsportförbundet 
2012). Detta var också vad Anna fick lära sig under sin utbildning till ridlärare på Strömsholm: 
”Jag har ju hört i hela mitt ridliv att man ska rida på hängande tyglar och med tygelns vikt i 
handen. Men det har ju aldrig varit så! Man har ju haft blåsor mellan händerna… Men idag kan 
jag verkligen rida med tygelns vikt i handen och det är ett häng i tygeln!” Såväl Annas som 
Bodils erfarenheter bekräftar bilden av att diskrepansen mellan ideal och praktik ingår i den 
naturliga inställningen i den dressyrvärld de tidigare tillhörde: Man vet där att man inte ska 
hålla hårt i tyglarna, man har hört (eller läst) det någonstans, någon gång. Ändå går alltså de 
allra flesta hästar omkring med sår i munnen.  

Att tävla eller inte tävla… 
In equestrianism, success is guaranteed if the humanoid primate has firm confidence in his right to inflict 
pain on a creature he believes is a lesser one; if he is willing to resort to absolute cruelty and does not mind 
that the path to his goal is over the dead bodies of horses. In that case, the combination of confidence, cruelty, 
and torturous devices simply yields greater sporting results (Nevzorov 2011:80). 

 
Att Alexander Nevzorov har sin bestämda uppfattning om ridsport har vid det här laget nog 
framgått med all önskvärd tydlighet. Nevzorov menar dock inte att människor som ägnar sig åt 
ridsport nödvändigtvis är sadister – möjligen kan det gälla för mindre än en procent av dem, 
men vad gäller de övriga vet de antingen inte vad de håller på med, eller så vågar de inte tänka 
på vad de håller på med, för gör de det blir de tvungna att göra något åt det, menar Nevzorov 
(2011:108). Ett liknande fördömande av tävlingsvärlden har jag emellertid inte mött hos någon 
av de tretton informanterna i denna studie. Med ett undantag är det visserligen ingen av dem 
som längre tävlar, men även om man inte finner tävlandet viktigt, eller särskilt intressant, kan 
det ändå vara ”okej”, tycks man mena – förutsatt att det sker på ett för hästarna acceptabelt sätt. 
Det är emellertid just på den punkten det ofta blir komplicerat. Åsa höll till exempel länge på 
med travsport, men med de etiska villkor för tävlande som hon själv uppställde var det inte helt 
okomplicerat:  

Å: Det får ju bli med lite… lite kompromisser, till exempel att jag väljer att inte sko – [d]å kan man ju inte 
tävla när det är vinter.38 Och jag väljer att inte… ha någon uppkäk på hästarna,39 så då… ja, kanske man 

 
 
 
38 I likhet med många andra inom de egalitära gemenskaperna väljer Åsa att ha sina hästar ”barfota” 

eftersom hästskor anses förhindra den s.k. hovmekanismen som är viktig för blodcirkulationen i 
extremiteterna. Det är visserligen tillåtet att tävla barfota inom travsporten men olämpligt vintertid 
eftersom det då inte går att sätta på broddar på hästen.  

39 Uppkäk är en utrustning inom travsporten som ”syftar till att hålla huvudet i en hög position för att försvåra 
för hästen att galoppera när farten blir hög. /…/ Uppkäkningen omöjliggör för hästen att röra huvudet fritt, 
vilket gör att banveterinären när uppkäken är spänd kan ha svårt att bedöma om hästens rörelsemönster är 
normalt. Trots detta tillåter en stor del av travbanorna att veterinärbesiktning genomförs med spänt uppkäk. 
Från travsportens håll brukar man ofta framhålla att käken används för hästens skull, så att hästen ska kunna 
få stöd att hålla balansen när den blir trött eller för att hjälpa hästen att andas genom att hålla luftvägarna 
fria” (Hästvälfärdsgruppen). 



41 

inte kan ha vilken kusk som helst som kör… och så. Och det har ju gjort att ibland hade det nog kunnat gå 
ordentligt mycket bättre än vad det gjorde, på grund av dom val som jag hårdnackat liksom… ville göra 
ändå… Men jag såg ingen… jag ser ingen konflikt mot sporten i sig. 

 
För Åsa, som sprang runt i travstall redan som liten tjej, är det fortfarande roligt att vara iväg 
på tävlingar: ”Det är sån stämning i luften och …mysigt”, säger hon. När hon skaffade sig egna 
travhästar växte emellertid beslutet fram att göra vad hon kunde för att tävlandet skull bli så 
drägligt som möjligt för dem. De sista åren ”fuskade” hon till exempel med användningen av 
bett. Hon kringgick tävlingsreglementet som säger att hästarna måste ha bett i munnen under 
tävling – vilket hennes hade – men hon hade också tillverkat ett bettlöst träns som satt ovanpå 
det vanliga tränset. Eftersom tömmarna endast var fästade på det bettlösa tränset, inverkade de 
bara på dettas nosrem – och inte alls på det betslade tränset. ”Så dom kunde inte säga nånting!”, 
säger hon triumferande. Hästarna hade ju, som tävlingsreglementet föreskriver, bett i munnen. 
Åsa kom helt enkelt undan med sitt fuskande tack vare travvärldens förgivettagande att har man 
bett så har man också tömmar som inverkar på detta. Idag har hon emellertid helt slutat tävla. 
 
Den enda av mina informanter som fortfarande tävlar är Ursula. Men när hon gör det, gör hon 
det utan bett. Hon brukar delta i hopptävlingar på klubbnivå, med en enkel repgrimma som enda 
huvudlag på sin häst Yrsa,40 något som får många att reagera med förvåning, berättar Ursula:  

U: Folk brukar säga: ’Gud va din häst är snäll! Och hur gör du för att stanna? Wow! Hon är ju mer välriden 
än allihopa här!’ /…/ Men det är väl klart att folk inte vet! Har man inte sett nånting annat. I en ridskolevärld 
exempelvis, där det enda man ser är… det lite hårdare. Nu säger jag inte att alla ridskolor är så för det finns 
ju säkert andra ridskolor också. Men dom som jag har varit på. Då är det klart att det blir jättekonstigt om 
det kommer nån som rider utan, alltså utan att vara hård eller liksom har hårda hjälpmedel. Det blir ju en 
väldig krock. 

För Diana, som är en av dem som har gått över till akademisk ridkonst, har tävlandet aldrig 
”varit nån stor drivkraft”. Hon har emellertid förståelse för dem som vill tävla, men tycker 
att det i så fall får ske på vissa villkor:  

D: Då kan jag väl tycka att det är bättre om människan absolut vill tävla att den skaffar en häst som... 
som vill det [skrattar] och har potential för det – än att tvinga en häst som inte vill det. 
N: Hur många hästar vill tävla då? 
D: Ja, det är frågan [skrattar]. Men som kanske står ut med det eller tycker att det är okej. Min gamla häst 
skulle aldrig stå ut med att tävla. Vi har kört lite social träning nån gång. Var nere vid banan när det är 
tävlingar och musik och så där på. Gillar inte det överhuvudtaget. 
N: Hur märker du det då? 
D: Ja, han blir stressad och orolig. Han vill liksom därifrån, blir helt uppe i varv. Flyktinställning. Så att rida 
honom på den banan i tävlingssammanhang [skrattar] tror jag inte skulle vara någon höjdare. Han skulle 
bara springa liksom. Allt jobb vi hade lagt ner skulle vara borta. Han skulle bli blockerad. 
N: Tror du... om han hade varit annorlunda... och inte betett sig så då, hade det blivit så att du skulle ha 
tävlat då tror du? 

 
 
 
40 Huvudlag är samlingsnamnet för de olika slag av remtyg som (tillsammans med eller utan bett) 

används för att styra hästen vid körning och ridning (jfr Nationalencyklopedins nätupplaga). 
Genom att Ursula rider bettlöst har hon endast kunnat ställa upp i hopptävlingar arrangerade av klubbar 
som inte är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Vid årsskiftet 2018/2019 ändrades emellertid 
tävlingsreglerna så det för första gången i Sverige blev tillåtet att tävla dressyr med bettlösa träns i 
separata klasser – intresset för detta har emellertid visat sig vara svalt bland tävlingsryttare och 
arrangörer (Röök 2019b). 
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D: Ja, jag hade nog provat på. Det tror jag nog. Om inte minst här, när jag står där det finns tävlingar 
liksom.41 Jag behöver inte ens åka iväg med hästen. Då hade jag nog absolut provat.  

 
Diana har alltså ingenting emot tävlingar som princip – så länge också hästen är med på 
noterna. Hon hade kunnat tänka sig att själv tävla om det inte vore för att hon upplever att 
hennes häst Fjodor så tydligt visar att han inte vill: ”Han trivs bäst å lufsa i skogen. Då mår 
han som allra bäst”, säger hon och fortsätter: Då får vi väl... göra det. Men så får vi träna lite 
dressyr också, för att det är det jag vill göra, egentligen.” Diana har inga problem med att 
anpassa sin ridning efter Fjodors preferenser. Å andra sidan förväntar hon sig att han ska vara 
beredd att också ställa upp lite på vad hon vill - nämligen ta dressyrlektioner i akademisk 
ridkonst. 

Vad en häst är till för 
Också Kajsa har gett upp tävlandet. Tidigare tävlade hon i både dressyr och hoppning, men idag 
säger hon att viktigare än ett tävlingsresultat är att hon och hennes häst utvecklas tillsammans. 
Ändå är den första fråga hon får, när hon säger att hon håller på med häst, om och inom vilken 
gren hon tävlar. Alltid är det så, menar hon: människor utgår ifrån att hon tävlar, och i de 
sällsynta fall de inte gör det, tar de ändå för givet att hon gör någonting – att hästen används till 
något. Synen på hästen som något som är till för att brukas är universell, menar 
zooantropologerna De Giorgio & Schoorl: 

[T]he images we have of horses is universally linked to how we can “use” the horse. A person who decides 
to go for a walk with her horse, on foot, simply to enjoy the possibility of walking together, will most likely 
be asked by those she encounters if the horse is too young, or very scared, or been injured, or whether the 
rider fell off, because most people cannot imagine why she wouldn’t be riding, as that, in their 
understanding, is “what horses are for” ( 2016:86). 
 

En människa som är ute och går med sin häst, istället för att rida eller köra den, är en tämligen 
ovanlig syn; och när så ändå sker förmodas det, som De Giorgio & Schoorl här beskriver, vara 
något fel på hästen, eller också har ryttaren trillat av och kan inte ta sig upp igen. Såsom 
framgick av det förra kapitlet brukar Diana vara ute och promenera med sin häst Ninja. Men 
det är sällan som någon ser dem – framför allt inte de andra hästägarna, eftersom Ninjas lösdrift 
ligger en bra bit bort från det huvudsakliga stallet. Diana tycker att det är skönt att det är på det 
viset, för hon får ofta frågor om hon inte snart ska påbörja inridningen av Ninja: ”Så jag känner 
lite att andra har nån slags så här stress över att vi ska göra saker... äh... medan jag själv känner 
så här: Ja, vi tar det väl när det är dags...[skrattar].” 
 
Hästen är alltså till för att brukas. Hästen får inte ”bara vara”. En pragmatisk syn på djur fanns 
redan i den äldre bondekulturen, menar etnologen Orvar Löfgren: ”Husdjur och villebråd var 
till för människans överlevnad och inte tvärtom” (1984:281). Till skillnad mot hunden betraktas 
hästen än idag inte riktigt som ett sällskapsdjur. Dess existensberättigande måste rättfärdigas 

 
 
 
41 När Diana säger att hon ”står” på ett ställe menar hon indirekt att det är hennes hästar som står 

uppstallade på ett stall eller i en lösdrift. 
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av någon form av ”nytta”. Eller nöje – och ridsport betraktas som ett sådant. Rider man så 
sportar man. Sportar man så tävlar man, tävlar man så vill man prestera och – naturligtvis – 
helst vinna. 
 
Men när Kajsa får frågan om hon tävlar, brukar hon ödmjukt svara: ”Nä, jag är intresserad av 
träning, jag brukar träna lite.” Likväl beklagar hon sig över att det inte finns någon ”klubb” 
som passar den akademiska ridkonst hon håller på med idag. För trots allt vill hon att ”det ska 
synas på något sätt” det hon gör. Branderup och hans riddarakademi är fortfarande relativt 
okända fenomen för många utanför de egalitära gemenskaperna,42 och även om Kajsa idag sätter 
relationen och uppbyggnaden av hästen framför framgång på tävlingsbanorna, saknar hon ändå 
– framför allt i mötet med representanter för den traditionella, hegemoniska hästvärlden – den 
bekräftelse som hon tidigare fick genom klubbtävlingarnas rosetter och resultatlistor. Kajsa vill 
bli tagen på allvar, bli räknad med, eftersom hon själv – med sin träning, med sitt 
relationsbyggande och sitt hållbarhetstänk – tar sin ridning på högsta allvar.  
 
Också hos andra AR-ryttare spårar jag detta behov av bekräftelse och legitimitet: Rebecca säger 
till exempel ”jamen jag säger att jag tränar seriöst!”, medan Görel uttrycker sin frustration över 
att inte bli tagen på allvar på följande sätt: 

G: Nämen var finns platsen för… personer som mig – som inte vill tävla!?... Jag är jätteaktiv med min häst. 
Jag tränar honom seriöst, aktivt … jag umgås med honom varje dag och gör allt för att han ska må bra, 
fysiskt, psykiskt – allting. Var finns platsen för mig i Svenska Ridsportförbundet? Enligt dom är ju inte 
jag… en seriös hästmänniska. 

 
En implikation av valet att inte vara med i någon av Svenska Ridsportförbundets ridklubbar, 
liksom att inte tävla – i en kontext där det tas för givet att detta är målet – är att ryttaren inte 
sällan upplever sig vara betraktad med ointresse eller till och med, som Görel här ger uttryck 
för, med en lite förklenande attityd, som om hen helt enkelt inte duger, inte är tillräckligt seriös 
eller ”duktig” för att hävda sig på tävlingsbanorna, och därför har tvingats retirera till 
skogsmulleridning eller promenadridning – degraderande ord som ”viskar om handikapp och 
rädsla”, skriver författaren och litteraturkritikern Ulrika Milles i essän Spåren av en utopi – en 
läsning av hästvärldens fiktioner (2003:116). Den akademiska ryttaren kan till exempel mötas 
av kommentarer som vittnar om såväl bristande kunskap som ett illa dolt förakt: ”Akademisk 
ridkonst? Det är väl där man skrittar hela tiden?” eller ”Aha, det är ni som använder så mycket 
inspänningar?”43 Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan en sådan kunskapsbrist – åtminstone 
delvis – förklaras med att för den som uppfattar något som vare sig relevant eller intressant, 
riskerar detta att ”hamna i periferin” – om det uppfattas alls (Högström 2017:58; jfr Schütz 
1999:34f). Schütz menar att för att en individ ska få social förståelse för sitt handlade krävs att 

 
 
 
42 Många instruktörer i akademisk ridkonst säger sig emellertid se att intresset för AR ökat avsevärt efter 

att Branderup och hans hästar medverkade i Sanna Lundells uppmärksammade teve-serie ”Flocken” på 
Sveriges television (SVT). 

43 Det första citatet är sådant jag har hört själv när akademisk ridkonst kommer på tal, det senare är 
hämtat från hästforumet Bukefalos (Bukefalos 2007); Inspänningstyglar är en typ av hjälptyglar, se 
gramantygel ovan.  
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hen ”harmonierar” med sina medmänniskor och att dessa betraktar hens handlingar (och val) 
som tillräckligt relevanta för att göra individens ”för-att-motiv” till sina egna ”därför-att-motiv” 
(Schütz 1999:59). Det förefaller därför rimligt att tolka AR-ryttarna Kajsas, Rebeccas och 
Görels framhållande av sin egen seriositet som ett sätt att, i mötet med den traditionella 
ridsportvärlden, försöka legitimera sin ridning; lyfta den så att säga ut ur ”periferin”; få den att 
duga. Framhållandet av seriositet kan även tolkas som en strategisk sammanflätning, det vill 
säga det som etnologen Oscar Pripp menar att människor – vilka av en dominerande kategori 
behäftats med negativa omdömen – gör i sina självpresentationer: de flätar in just sådana 
positiva egenskaper som den dominerande kategorin gärna framhåller om sig själva (Pripp 
1999:44). Genom sina tidigare erfarenheter av de formella, ekvina gemenskapernas diskurs vet 
Kajsa, Rebecca och Görel att till ”seriösa” egenskaper räknas sådant som att vara noggrann med 
daglig aktivitet, träning och omsorg om hästen. Det förefaller alltså rimligt att tänka sig att det 
är just sådana egenskaper de därför väljer att framhålla hos sig själva, i förhoppningen om att 
en sådan strategi kan ge deras val av inriktning – den att rida akademiskt – en högre grad av 
legitimitet genom ett starkare ”för att-motiv”. 

Att lyda eller inte lyda 
Den akademiska ridkonsten har emellertid, precis som NH:n, med tiden kommit att få en del 
intern kritik. Vissa utövare anser att den har blivit alltför inriktad på pendanteri och perfektion 
– vilket tenderar att vidmakthålla kravet på hästens absoluta lydnad – till och med till den grad 
att inriktningen alltmer börjat likna den ”avskyvärda” och ”hierarkiska” tävlingsvärld man en 
gång övergav (Holst 2009). Anna, för sin del, anser att lydnad behövs, men att det inte får gå 
så långt att den blir skadlig för hästen. En häst som egentligen är för svag för att utföra en viss 
övning, som kanske till och med har ont, men som trots det inte protesterar – helt enkelt för att 
den är ”lydig” – är till skada för sig själv, menar hon: 

A: Idag är jag inte så intresserad av en lydig häst eller jo, det är jag: Den ska vara lika lydig som den är 
stark, men den ska inte vara lydigare än vad den är stark. 
N: Den ska inte vara lydigare än vad som är bra för dess eget bästa? 
A: Nej, exakt. För då kommer vi till det där med en… ja, det blir ju en inlärd hjälplöshet som jag ser det. 

 
Efter ett antal år som representant för den akademiska ridkonsten började Anna söka sig längre 
ut på den egalitära skalan. Idag undervisar hon både i akademisk ridkonst och i något som kallas 
kraftskapande ridkonst (KSR). Inom den kraftskapande ridkonsten säger man sig vara ”mer 
intresserad av hästen som varelse och väsen, än vad hästen kan användas till”; undervisningen 
sker utifrån ett ”hästcentrerat världsbildsperpektiv” där föreställningen att det är människan 
som utbildar hästen har ersatts av inställningen att det är hästen som är läraren, eftersom ”hästar 
har en naturlig förståelse för vad vi människor behöver, men det vi behöver är inte alltid 
detsamma som det vi vill ha” (Schaeder 2018). Den kraftskapande ridkonstens övningar går ut 
på att ”medvetandegöra människan” om detta och att göra kunskapen ”egenägd” (Weebly 2015; 
Schaeder 2018). Med egenägd kunskap menar man här den kunskap som inte bara vilar på vad 
andra har sagt om rätt och fel, utan som bärs av den som inte bara ”vet” saker, utan också kan 
det hen vet – en kunskap som så att säga bottnar (Ewas Hästskola 2019). Med ett 
kunskapssociologiskt (fenomenologiskt) perspektiv skulle man kunna säga att den 
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kraftskapande ridkonsten avfärdar den intersubjektiva commonsense-kunskap, liksom de 
typifieringar, som hästmänniskan vanligtvis, genom socialisationen, internaliserar i sin 
vardagsverklighet, till förmån för vad man kallar ”egenägd”, det vill säga subjektiv kunskap 
(jfr Berger & Luckmann 1979:172ff). Men ur ett HAS-perspektiv, med tanke på synen att det 
är hästen som är läraren, tycks det rimligare att likväl betrakta denna kunskap som 
intersubjektiv, eftersom den ju anses formas tillsammans med hästen (jfr Berger & Luckmann 
1979:35). 
 
Idén om den egenägda kunskapen är något som Anna idag försöker föra vidare till sina egna 
elever – framför allt de som är unga:  

A: Min egen erfarenhet är ju att: Varför spände jag nosgrimman?44 Jamen det var ju för alla andra gjorde 
det! Lite det. Att man inte ifrågasätter: Varför ska jag göra det? /…/ Jag säger aktivt till ungdomarna: 
”Ifrågasätt allt! Inklusive mig! Ifrågasätt… känn på det – om det känns bra för dig! Ta inte bara emot det 
och så rapa det vidare [skrattar] … så där… att upprepa saker som du faktiskt inte vet… ja, som inte är sant 
för dig”. 

 
För Anna personligen är den egenägda kunskapen – det hon lär sig och förstår i sin interaktion 
tillsammans med hästar – något i högsta grad verkligt. Den egenägda, bottnade kunskapen har 
gett henne vad hon idag upplever som en solid (jfr Berger & Luckmann 1979:191), inre visshet 
om vad som är sant och inte sant, bortom alla tidigare internaliserade förgivettaganden: 

A: Jag känner mig väldigt… vad ska jag säga… trygg med det jag har förstått! [slår eftertryckligt med 
fingrarna i bordet efter varje ord]. Jag skulle kunna sitta resten av mitt liv med mina hästar med det jag har 
idag. Vilket inte innebär att jag inte kan lära mig nånting nytt, som kan liksom ge mig nåt mer. Men samtidigt 
så känner jag att jag har ett bra språk, en bra grund. Jag kan bygga en stolt häst som är tillfreds, som är 
hållbar. 

 
När Annas elev Bodil ska beskriva skillnaden mellan den undervisning hon får idag och den 
hon fick tidigare i sitt liv säger hon så här: 

B: Vad det handlade mycket om då… det var ju den här formen av korrigeringsridning… att man hela tiden 
ska liksom… påverka hästen och se till att den gör saker och… inte så mycket initiativ --- 
N: Från hästen menar du? 
B: Nej, just det. Utan hela tiden styra hästen. /…/ [härmar en ridlärare:] ”Hästen ska minsann inte veta vad 
den ska göra!”. Utan… den ska vara som… den ska komma in [på ridbanan] och inte veta nånting… 

 
Bodil tycker att hästen i den traditionella ridundervisningen inte får ta initiativ eller komma 
med förslag – och gör den det ska dessa omedelbart avfärdas, eftersom hästens uppgift inte är 
att tänka eller förmoda saker; hästens roll är att fungera som ryttarens förlängda kroppsdel, 
ständigt beredd att svara på ryttarens signaler. Men Bodil tycker samtidigt att hennes eget sto, 
Lina, är ”för lydig”. Det är hennes fel att Lina blivit så, säger hon, och det kommer från när hon 
körde in henne: vid körning med vagn ställer säkerheten krav på fullständig lydnad. Idag är 
Bodil mera tillåtande. Numera får Lina komma med egna förslag – något som hände precis före 

 
 
 
44 Nosgrimma eller nosrem är den del av hästens träns som spänns över hästens nos i syfte att förhindra 

hästen från att gapa. Bland såväl veterinärer som egalitärt hästfolk ifrågasätts nödvändigheten av 
nosgrimma eftersom man menar att ryttaren istället för att slentrianmässigt spänna den borde fråga sig 
varför hästen gapar, (jfr Jacobsen Svaton 2016). 
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vår intervju, under ridlektionen för Anna, då Lina, som älskar att galoppera men inte är van att 
få gehör för egna initiativ, plötsligt föreslog en galopp, något som Bodil genast välkomnade: 
”Jamen… nu har jag sagt att ... ’så fort du vill galoppera så får du galoppera!’ [skrattar gott och 
länge] B: Och då blir hon lite så här: ’Kan vi galoppera nu?’ ’Ja!’ säger jag. Och så galopperar 
vi! /…/ och då blir det liksom lite roligare! Och hästen är med och deltar på ett annat sätt.” Att 
ge hästen lov att använda sina kognitiva förmågor, låta den komma med förslag och initiativ 
under ridningen – ha en intention (som den att galoppera) – är ett av de uttryck för den egalitära 
hästmänniskans erkännande av hästen som ett subjekt som mitt material visar på, ett erkännande 
som förmår förändra synen på hästen som blott människans förlängda arm. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag bland annat undersökt hur informanternas erkännande av hästen som ett 
subjekt förhåller sig till den gängse synen på människans sätt och rätt att bruka hästen. 
Informanternas utsagor visar att de ofta möter attityder som ger uttryck för synen att hästen är 
en varelse som med sina, i förhållande till människan, fysiskt överlägsna krafter är till för att på 
olika sätt just brukas – till någon form av arbete eller, vilket är vanligare idag, till människans 
behov av förlustelser, som fritidsridning eller hästsport. Med ett undantag är det ingen av 
studiens deltagare som längre tävlar, även om de flesta gjort det i någon form tidigare. Det 
huvudsakliga argumentet är att tävlandet ofta sker på bekostnad av hästarnas fysiska hälsa – att 
sporten i allt för hög grad sliter på dem. Respekten för hästarnas kroppar, deras hållbarhet, har 
blivit tungt vägande skäl till varför man väljer bort tävlandet. Valet att inte tävla är med andra 
ord ett uttryck för den egalitära hästmänniskans erkännande av hästen som ett subjekt.  
 
Informanternas erfarenheter pekar mot att de upplever en diskrepans mellan ridsportens 
betoning av hästens välfärd och den praktik som faktiskt utövas inom sporten. Diskrepansen i 
sin tur kan förstås som en följd av den ”naturliga inställning”, som tycks råda inom ridsporten, 
till vissa föregivettagna, typifierade kunskaper, som att vissa, för hästen tvingande, 
”reservlösningar” ibland måste tas till för att uppnå det förväntade och sällan ifrågasatta 
resultatet: nämligen ekipagets gemensamma prestation. Detta innebär emellertid inte att man 
inom de egalitära gemenskaperna helt fördömer sporten. Om tävlandet kan ske på ett för 
hästarna skonsamt sätt kan det vara acceptabelt – något som dock oftast ses som svårt att 
tillgodose med de tävlingsregler som gäller inom många hästsporter. För flera av deltagarna är 
det inte heller särskilt intressant att tävla längre, man har hittat andra inriktningar – som 
akademisk och kraftskapande ridkonst – där fokus ligger på hästens uppbyggnad och hållbarhet, 
liksom på att få den ”med” sig, få den att vilja utföra vissa rörelser, samt på övertygelsen att det 
snarare är hästen som har något att lära människan än tvärtom. En implikation av att själv inte 
tävla är emellertid att man i mötet med den gamla världen – den traditionella ridsportvärlden – 
ibland upplever att man blir betraktad som mindre seriös, varför man tar till strategiska 
sammanflätningar (Pripp 1999:44), i syfte att befästa sin egen seriositet och legitimera sitt val 
av ridfilosofi. 
 
Förgivettagandet att hästar är tävlingsredskap, som kan nyttjas för att tillfredsställa människans 
behov av sport och spänning, ära och berömmelse, har inom dessa gemenskaper alltså ersatts 
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av uppfattningen att ridningen måste vara meningsfull – och detta för båda parter, för 
människan och hästen. Till detta hör upptäckten att när ryttaren släpper på det hierarkiska 
synsättet, det genom socialisationen internaliserade förgivettagandet att hästen i alla lägen 
måste lyda, måste underkasta sig ryttarens vilja, och istället tillåter den att ta initiativ, komma 
med förslag om vart man ska, i vilken takt och med vilken gångart – då blir ridningen roligare. 
Detta är ett exempel på den mening den egalitära hästmänniskan tillskriver sitt erkännande av 
hästens subjekt: genom att sträva efter relation framför prestation blir ridningen roligare och 
också mer meningsfull. Relationen i sin tur handlar om kommunikation – att ha en dialog med 
sin häst: att söka hästens samtycke, väcka dess lust. Om detta ska det handla i nästa kapitel.   
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Relation före prestation 

En bland ryttare populär företeelse de senaste decennierna är att åka på så kallad ridresa: Man 
tar med sig sina kompisar och åker iväg en vecka eller två till Island, Karpaterna eller Toscana; 
hyr häst och ägnar dagarna åt nya, spännande upplevelser från hästryggen; får massage, badar 
bubbelpool samt äter gott på någon mysig inkvartering om kvällarna. Ridresorna är emellertid 
inget för Bodil. Hon ser sådan ridning som meningslös, eftersom hon menar att man under en 
så kort period aldrig hinner utveckla en relation med den häst man blir tilldelad. Den blir liksom 
bara ett redskap – ett transportmedel. Då kan hon lika gärna köra moppe, säger hon. 

B: Och det är därför jag inte heller lånar ut mina hästar till andra! 
N: Nej? 
B: Nej! 
N: Vad händer om du lånar ut dem till andra? Hur tänker du där? 
B: Äh… jag tänker mera att, att hästen och människan… att det bygger på en relation… Äh… och då kan 
inte nån komma och bara: ”Får jag rida på din häst?” Det är typ som man brukar skoja ibland: Får jag 
provligga din man? 

 
Ridning för Bodil handlar om att bygga en relation mellan två individer och relationen i sin tur 
bygger på respekt och samtycke. Jag tolkar hennes ovilja att låna ut sin häst till någon som 
hästen inte känner, som att det skulle vara att kränka den – behandla den som en tingest och 
inte som ett subjekt. Man lånar inte ut sina närmaste, varken sin man eller sin häst. 
 
Också Susanna sätter relationen till hästen före ridningen. När hennes höfter efter ett långt ridliv 
började krångla och hon tvingades fundera på om hon verkligen skulle kunna fortsätta att ha 
häst, föreslog människor i hennes närhet att hon skulle göra sig av med hästen och börja på 
ridskola istället. Hennes reaktion var omedelbar: ”Det skulle jag aldrig drömma om! /…/ Och 
inte rida kompisars hästar heller – för jag måste ha en relation… till min häst. Jag tycker inte 
det är roligt annars!” 

Relation som prestation? 
Lite annorlunda är det för den som använder sina hästar i sin verksamhet. Beata, som på sin 
hästgård bland annat erbjuder ridterapi, ”lånar” ju ut sina hästar till andra hela tiden. Inte sällan 
handlar det då om personer som har fysiska handikapp, som gör att de har svårt att sitta i balans 
på hästryggen, och/eller människor som kanske inte mår bra rent psykiskt. Inom den 
professionella ridterapin förs ofta diskussioner om vad man egentligen har rätt att utsätta hästen 
för, berättar Beata: ”Om nu människor har ångest – det är klart att hästarna… ja, eller hur 
påverkar det hästarna? Ja, du förstår: Ingen ska ju fara illa av det man gör. Varken psykiskt eller 
fysiskt.” Mottot ”relation före prestation” är något man ofta hör inom ridterapin, berättar hon 
vidare, men diskussionen gäller huruvida relationen ibland även kan innebära just prestation. 
Kan förväntningarna på hästarnas sociala prestationer bli alltför krävande för dem? Finns det 
lägen när de faktiskt inte mår så bra av att användas terapeutiskt? Beata menar att det nog är 
med hästar som med människor: För en individ som jobbar med människor – framför allt sådana 
som inte mår bra – är det oerhört viktigt med återhämtning. Det kan därför vara klokt att se till 
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att hästen inte behöver jobba terapeutiskt varenda dag. Samtidigt menar hon att om hästen mår 
bra för övrigt, är terapeutiskt arbete nog inte lika ansträngande för den som för oss människor. 
Hästar är ju mer ”här och nu”, som hon säger. De tar inte, på samma sätt som vi, med sig jobbet 
hem. 
 
Det händer emellertid att Beata får frågan, från vad hon kallar ”normalstörda människor”, hur 
hon kan låta personer som inte kan rida, rida på hennes hästar – tar inte hästarna stryk av det? 
undrar man. 

B: Och då upplever jag faktiskt inte att mina hästar gör det, just för att mina hästar – så som jag ser det och 
som jag lär mina elever att se det – mina hästar har en egen vilja, mina hästar kan säga ifrån själva! Och om 
och när mina hästar säger ifrån så behöver jag vara med och tolka och hjälpa. Mitt jobb är att vara tolk. 
Alltså du vet: jag har två individer som ska förstå. 

 
Beata menar att det är allt annat än självklart att hennes elever alla gånger har tillräckligt 
hästkunnande för att själva kunna se när hästarna säger ifrån, när de av en eller annan anledning 
inte känner sig bekväma i situationen. Därför är det, som hon säger, hennes ansvar att tolka 
mellan häst och ryttare så att ingendera behöver bli rädd, osäker eller må dåligt. 

Lust & samtycke 
B: Jag tycker det är mycket spännande att det talas mycket om Mee Too inom hästvärlden och att man pratar 
om ridlärares makt över elever, utan att se det man själv utsätter hästarna för, som ju enligt mig, faktiskt är 
samma typ av utsatthet, och regelrätta övergrepp. Man rationaliserar bort det för att det är kul med ridning 
och då har man ju egentligen samma tankemönster som dem man anklagar.... Det borde ju faktiskt finnas 
en lag om samtycke för ridning också... (Mejl 14 mars 2019) 

 
Britt menar att människan, i sin lust att rida, väljer att bortrationalisera tanken att hästar i 
ridningen faktiskt utsätts för övergrepp som kan jämföras med de som kvinnor upplevt och 
fört fram i ljuset inom #metoo-rörelsen. 
 
Huruvida människan har rätt att rida på en häst eller inte är en fråga kring vilken också Beata 
haft filosofiska diskussioner med en av sina ridelever. Eleven vill ”inte göra den andra 
individen illa!” berättar Beata. Själv menar hon att det inte är ridningen i sig som är 
problemet: 

B: Jag tycker inte frågan ska vara: Ska vi rida, ska vi inte rida? Utan frågan är hur gör vi det? Och var sätter 
vi gränserna för vad som inte är okej? Och vad som är okej. 
N: När är det inte okej? 
B: [tar sig tid att tänka efter] Äh… när det är… när det sker på bekostnad av hästen. När hästen tvingas till 
någonting som den inte vill – och inte vill, menar jag då inte att den inte har lust för tillfället, för så kan det 
absolut vara [skrattar] med hästar, utan jag menar över längre tid – liksom så. Att hästen far illa helt enkelt! 
Antingen då psykiskt eller fysiskt. 
N: Mm. Fast det kan ju inte den säga till oss? 
B: Nä, och då får vi se hur hästen mår och då måste vi lära oss att läsa hästar. Och det tror jag ändå på sätt 
och vis, alltså alla människor har ju någon slags intuition för det. Man känner om det är rätt eller fel. Och 
om man känner att det är lite tveksamt, det man håller på med, så kanske det är tveksamt, tänker jag. 
 

När jag nämner att det finns andra sätt att träna hästar och umgås med dem än att 
nödvändigtvis rida på dem, pekar Beata på ännu en typifiering, nämligen den att hästar och 
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ridning ses som något som självklart hör ihop: ”Människor vill rida!” säger hon: ”Man tänker 
hästar, man tänker ridning. Att jobba från marken är inte alla jätteintresserade av”, menar hon.  
 
Men om människan nu så gärna vill rida, hur ska hon då lyckas få hästens samtycke till 
detta?” undrar jag. Hur kan hon veta om den vill bli riden eller inte? Hur kan hon veta att 
hästen inte bara är ”väluppfostrad” och lydig och därför gör som den blir tillsagd? Beata 
menar att det är just häri som svårigheten i vår relation med hästen ligger:  

B: Du kan… eller som jag ser det: Du måste göra ett jobb med dig själv…. Väldigt mycket… Alltså för att 
få en häst att vilja vara med dig – hur ska jag agera? 
N: Vad är det du måste göra med dig själv då? 
B: Ja, vara säker på vad du själv sänder ut för signaler: vad vill du? Och hur tolkar du hästen? Och då blir 
det ju att just jobba med, med, med sig själv. Och alla vill utvecklas men ingen vill förändras. 

 
Människan vill gärna utvecklas, menar Beata: hon vill lära sig hur hon ska få hästens samtycke 
till ridning, hur hon ska få hästen att verkligen vilja vara med henne – men när detta kräver att 
hon själv måste förändras blir det svårt. När jag frågar Beata om hon i sin ridterapiverksamhet 
trots allt ändå aldrig har upplevt att hästarna verkar tycka att arbetet är ansträngande, svarar hon 
att det hennes hästar gör då, ”tack och lov” är att vända sig till henne: ”Nu får du förklara här!” 
Eller: ”Nu får ju du… säga här!” Beata menar alltså att hennes hästar rent bokstavligen går fram 
till henne när något blir svårt eller när de inte förstår vad det är ryttaren förväntar sig av dem på 
ridbanan. Men helst vill hon – även om hon ser att något är fel – att eleven själv ska reda ut 
problemet med hästen. ”Och ibland går det och ibland går det inte!” säger hon. Men, som hon 
säger: ”Det är ju inte så att jag – du vet – ”pressar” mina hästar!”  
 
Vid sidan av ridterapi undervisar Beata även i akademisk ridkonst. Också i detta sammanhang 
händer det att hennes hästar säger ifrån – som när det kommer en van ryttare från den 
traditionella ridsporten, som vill pröva det akademiska ridsättet, men inte ens lyckas få dem att 
gå framåt. Det brukar upplevas som chockerande, berättar Beata, när avancerade ryttare, som i 
sin vardag hoppar höga hinder, misslyckas fullkomligt på hennes hästar, medan ”totala 
nybörjare” kan få det att fungera på en gång. Det beror på att de som tror sig om att kunna rida, 
de kan rida på ett visst sätt, de är säkra på att ”det är så här man gör”, men deras ridstil är inte 
vad hennes hästar är vana vid: ”Och då kommer hästen just bara påtala och visa det: ’Ja, om 
inte du vet hur du ska göra, kan du inte komma här och dominera mig! /…/ Så gör man inte!’” 
Sättet hennes hästar säger detta på, menar Beata, är att vägra gå framåt, deras protest består helt 
enkelt i att de stannar. ”Det är inte så att dom gör något farligt. Det som får sig en liten törn är 
ju självförtroendet – inte fysiken liksom.” 
 
Klas var just en av de rutinerade ryttare som fick uppleva hur hans, vad han själv ansåg var 
gedigna ridkunskaper, sattes på prov. Vid hans första lektion föreslog Beata att de skulle träna 
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på hans sits och balans och att hon skulle longera hästen han satt på, det vill säga han skulle 
inte ens få hålla i tyglarna själv.45 

K: Jag blev ju förskräckt när jag kom hit och skulle börja longeras och tänkte vad i helvete är det här? Jag 
har i alla fall ridit…  
N: /…/ Blev du förnärmad eller? 
K: Jag blev ju förnärmad. Jag tyckte: Vad faan – jag kan ju rida! 
N: Jaa. Kunde du det då? 
K: Nej. Inte som Beata tänker. 
 

Men Klas svalde förtreten och idag har han lärt sig att uppskatta detta för honom annorlunda 
sätt att tänka om ridning: 

K: Jaa, jag tycker om den här ridningen alltså, som är på något sorts jämställda villkor och att man överlåter 
mycket på, på hästen. Och hästen överlåter mycket på mig… Alltså den typen av kommunikation. Den 
uppskattar jag väldigt mycket. /…/ Sen också det: Det förstod jag vad piskan skulle användas till, det var ju 
också en aha-upplevelse. 
N: Mm. Berätta! 
K: Ja, att den, man styr mycket med den och… det är ju… det är ju i sista hand som man använder piskan 
för att liksom få lite fart… Man lägger bara till den och så där.46 På ridskolan kunde man ju höra att: ”Använd 
piskan! Du måste liksom… när man skulle hoppa då, så skulle man liksom… dunka till då, skänkla till då, 
piska till då, så den hoppade över i bästa fall… Nä, jag mådde dåligt av det där. 
 

Klas talar här om att överlåta beslut på hästen. Som jag tidigare visat går detta stick i stäv med 
vad som är brukligt i mer auktoritära hästkretsar. Inom NH:n säger man till exempel att om du 
börjar ge efter och låter hästen bestämma (vilket också inkluderar bestämma över sig själv och 
sin egen kropp) så kommer den att tappa respekten för dig som ledare och du kommer aldrig 
komma någon vart med den – den kan till och med bli farlig. Under intervjun med Beata 
bestämmer jag mig för att pröva ett påstående jag har hört inom westernridningen, att om jag 
som ledare säger att något är ofarligt så ska hästen acceptera det, lita på mig, även om dess 
instinkt säger den att den där soptunnan, till exempel, är ”jätteläskig”. Inte heller ska jag låta 
hästen undersöka soptunnan och själv komma fram till att den är ofarlig. Den ska helt enkelt 
bara lita blint på mig. Jag frågar Beata hur hon ser på detta: 

B: För mig, den historien handlar om makt! Och att jag har makt att säga vad du [hästen] ska göra, och i det 
finns det inte en ödmjukhet, tycker jag! /…/ Alltså, det måste vara okej… Det är okej med ett nej! Så kan 
jag väl uttrycka det då… eller ibland. /…/ Alltså det finns väl gränser där också, men förstår du vad jag vill 
ha fram: Att lyssna på hästen! 

 
Beata anser att en häst har rätt att säga nej, och om den gör det är det människans sak att lyssna 
– att försöka förstå vad det är den vill säga, varför den inte vill. Som exempel berättar hon om 
en egen försyndelse från förr, då hon fortfarande hade ambitionen att rida traditionell dressyr. 
Genom att hålla hårt i den ena tygeln försökte hon få hästen att gå böjd i en cirkel. Och hon 
hade bara en enda tanke i huvudet: ”’Nu ska jag böja hästen, nu ska jag böja hästen, hon ska gå 

 
 
 
45 Longering innebär att hästen, istället för att styras med tyglarna från ryggen, löper i lina på en volt och 

drivs framåt av en person som står i mitten (Nationalencyklopedins nätbilaga).  
46 Inom AR får pisken bara användas som en ”fin hjälp” till att peka och styra med, det vill säga man kan 

”lägga an den” mot hästens kropp som ett lätt tryck, som en anvisning, men den får inte användas som 
tillhygge för att tvinga hästen till något (Academic Art of Riding). 
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på volt!’ Och jag satt och slet och drog i tygeln /…/ tills hästen kastade av mig. Men det hade 
hon all rätt att – som du vet – att: ’Nej, så där gör du inte!’” 
 
Avkastningen fick Beata att inse hur hennes egen agenda just var hennes agenda, hennes 
”projekt” (Schütz 1999:45ff), hennes försök att realisera sin önskan om att rida dressyr. Att 
hästar ska gå på volt – var en förgivettagen, internaliserad commonsense-kunskap hon hade 
med sig från ridskoletidens dressyrlektioner. Men hon hade inte frågat hästen om hur den såg 
på saken, ännu mindre fått den ”med sig”, och när den inte förmådde, eller ville, göra det hon 
bad om hade hon tappat både humör och omdöme: ”Ja, du vet: Gjort fel helt enkelt! Och då 
talade ju hästen om för mig att det där var inte så bra – att göra så.” Idag anser Beata att hennes 
handling – att tvinga hästen att gå böjd – var felaktig, men då, när hon begick den, föreföll den 
förmodligen vara, vad Schütz kallar, ”vettig”, eftersom den överensstämde med ”en socialt 
accepterad uppsättning regler och normer för hur man hanterar typiska problem genom att 
använda typiska medel för att uppnå typiska mål” (1999:54). Med den commonsense-kunskap 
Beata då besatt, i den ekvina gemenskap hon då befann sig, var böjningen av hästen ett typiskt 
medel för att hantera ett typiskt problem – en stel och obändig häst. Hästens reaktion – 
avkastningen – var kanske den slags ”inkonsistenta” och ”’främmande’ upplevelse” (Schütz 
1999:101) som Beata behövde för att vakna, för att fråga sig vad det var hon höll på med. Schütz 
menar att det är när det internaliserade, ”etablerade referensschemat” inte fungerar; när ”de 
handlingar och operationer som utförs under dess ledning” inte uppvisar ”de önskade 
resultaten” som individen får anledning att betvivla dess legitimitet (1999:101), (jämför med 
Joanna i kapitlet Naturlighet).  

Dialog 
Också Anna red dressyr enligt detta etablerade referensschema innan hon mötte mannen med 
mustascherna (se föregående kapitel under rubriken Konsten att rida) och gick över till 
akademisk ridkonst. Idag har hon fått en annan syn på kommunikationen med hästen:  

A: Som man tänker att man ringer upp en kompis: alltså man börjar ju inte prata förrän man har fått ett hej 
i andra änden. Och det är lite så jag upplever att jag red förut egentligen, att man bara matade in en massa, 
och du ska böja här och allt vad du ska göra, istället för att verkligen reflektera: vad är det hon [hästen] 
berättar? Så jag tänker att en övning den ska berätta någonting om en häst. Det är inte viktigt att utföra 
övningen perfekt – sen kan ju det vara ett mål att sträva efter – men det får inte ske på bekostnad av hästen… 
som individ. 

För att Anna ska vara säker på att hon verkligen har hästen ”med sig” under ridningen, 
vinnlägger hon sig om att hela tiden föra en dialog med den: 

A: Det är ju liksom ett tankeskift om man säger: Att jag tänker hästen som en medarbetare och inte som en 
som ska lyda order. /…/ Att jag inte bara… tar hästens kropp från A till B eller C eller vad det nu är, att jag 
inte bara säger ”Du skall! [slår med handen i bordet] Achtung!” Utan jag ställer en fråga, så att säga, med 
min kropp: ”Kan du vända här nu?” Och då – om det är en dialog – då kan jag få både ett ja och ett nej. 
Annars är det ju ingen dialog så att säga. Och då är båda svaren okej: ”Nej, jag kan inte vända just nu”. 
”Okej! Kan du vända nu?’. ”Ja, det går bra!” /…/ Så det är ju en väldig skillnad.  

Med dialog menar Anna att hon ställer en fråga och får ett svar – och framför allt: hon väntar på ett 
svar. Kommunikationen med hästen är inte en envägskommunikation där hon är ordergivaren och 
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hästen respondenten. Som ryttare kan hon bara föreslå en övning för hästen. Beroende på hur hästen 
väljer att svara kan hon utläsa vad den ”berättar”. Hon ger alltså hästen ett val och en möjlighet att 
ge sitt samtycke. ”Men hur vet man att man inte blir manipulerad och ’körd med’ av hästen?” undrar 
jag. ”Att den inte: ’Ah! Jag har ett val! Jag har ingen lust nu, så då kan jag skita i det här’”? 

A: Det är väl lite relationen över tid som jag tänker gör att jag kan avläsa då, om jag tror att det här är ett 
nej för att jag kan inte rent fysiskt – eller ett nej för att jag… har ingen lust just nu. /…/ För om hästen inte 
har lust med det, då kanske jag får hitta nån annan väg, så att säga. Eller kanske inte den här hästen ska vara 
en ridhäst – till och med. Det finns ju individer av alla sorter. 
N: Mm. Vad händer med den hästen som kanske inte ska vara en ridhäst? Vad händer med den hästen då? 
A: Ja, vad gör vi med den? Ja, då tänker jag att man får väl prova och se om det är nånting som den hästen 
gillar. Kanske den tycker om att bli körhäst? Kanske den tycker om… kanske den funkar som en 
sällskapshäst? Kanske den… ja, det finns hur många alternativ… om den nu är frisk i kroppen och så där. 

 
Hästar är individer och individer är olika, menar Anna. Stöter man på en häst som inte har lust 
att vara ridhäst så får man helt enkelt hitta på något annat, som just den hästen faktiskt har lust 
med. Hennes resonemang rymmer å ena sidan en förståelse för att hästar är subjekt med olika 
preferenser, men å den andra påminner såväl min påföljande fråga som hennes svar om det 
typifierade nytto-tänkande, som De Giorgio & Schoorl menar att vi människor ofta har, vad 
gäller hästars existensberättigande (se föregående kapitel under rubriken Vad en häst är till för). 

När lusten tryter 
En som emellertid verkligen tappade lusten att bli riden var islandshästen Frodi, i alla fall enligt 
hans matte Joanna. Det hände förra sommaren, då hans flock – alla hans ston – åkte på bete och 
han fick stanna hemma för att ta hand om ett par av gårdens andra hästar – en unghäst och en 
gamling – som av medicinska skäl inte kunde beta, men som skulle blivit ”helt lost”, om de 
lämnats ensamma hemma. Frodi tog emellertid förlusten av sina ston, ”ganska hårt”, upplevde 
Joanna: ”Ja, för det verkade påverka honom så himla mycket! Han tappade helt lusten att träna, 
han verkade liksom tappa kroppsliga grejer också. /…/ Så då fick jag ju så klart dåligt samvete, 
för att shit! Det här påverkar honom mycket mer än vad jag hade kunnat tro.” Följden blev att 
han fick en ”svacka”, han tappade lusten att träna och därmed även till att bli riden: ” Dom 
gånger jag har velat sitta på honom – bara för att rida hem – så har han sagt: ’Nä’; ’Inte’; ’Inte 
alls’. Så jag har inte suttit på honom sen ... ja, i våras tror jag.” Nu tänker Joanna inte försöka 
igen förrän Frodi, som på kuppen tappade både hull och muskulatur, återigen kan ”bära henne 
hållbart”. Annars är det, som hon säger, ”ingen idé”: Också Joanna har ridit akademiskt och 
sätter hästens hållbarhet framför sin egen lust att rida: så länge Frodi inte kan bära sig själv 
kommer hennes ytterligare sextio kilo knappast vara till någon hjälp, menar hon. 
 
Som antyddes i kapitlet om naturlighet kan hästmänniskans sätt att ta sin häst i anspråk – plocka 
ut den från hagen för att nyttja den på olika sätt – betraktas som något som oundvikligen medför 
en intervention i hästens försök att upprätthålla sociala relationer med sina artfränder, varför 
just frågan om nyttjandet inte sällan utgör ett etiskt problem för hästmänniskor i de egalitära 
gemenskaperna. Inte minst för Joanna var det ett dilemma eftersom hon – för att tillgodose sina 
stons behov av att komma ut på bete, och samtidigt försöka göra situationen uthärdlig för 
gamlingen och unghästen – fann sig tvungen att utse Frodi till den vars välmående skulle offras. 
Anna, som liksom många andra egalitära hästmänniskor, ständigt håller sig uppdaterad vad 
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gäller aktuell veterinärmedicinsk forskning, pekar på att följderna av detta ständiga 
uppryckande från vad hästindividerna uppfattar som sin ”flock” framför allt drabbar 
tävlingshästarna: ”Vi ser att många hästar har magsår och så där idag /…/ alltså tävlingshästar, 
som är runt mycket /…/ Det är nog /…/ en inre stress.” Anna har troligen tagit del av de studier 
som har påvisat samband mellan stress, tävlingar, transporter och magsår hos hästar.47  
 
Ytterligare en vanligt förekommande form av intervention i hästens vardag är den typ av 
småhagar där hästarna, i skadeförebyggande syfte, hålls en och en. Visserligen kan de se 
varandra men är likväl förhindrade fysisk kontakt. Denna typ av hästhållning är något Beata 
har svårt att acceptera: 

B: Hästar är flockdjur! /…/ Att folk inte kan förstå det! /…/ Det är så himla basalt och /…/ det här med 
fysiskt och beröring, eftersom argumentet är ibland: ”Jamen, han ser ju andra hästar”– jamen, det räcker 
inte /…/ Eller för mig räcker inte det! /…/ För mig är det inte ett värdigt hästliv om hästar inte får vara med 
andra hästar. Det är jag väldigt på det klara med. 

 
Beata, vars egna hästar går flera tillsammans i stora hagar med möjlighet att leka och på olika 
sätt interagera med varandra, så som hästar gör i det vilda, ser inte heller med blida ögon på 
praxisen med sjukhagar som veterinärer rutinmässigt ordinerar hästar med skador som anses 
kräva immobilisering för att läka. Beata tycker att veterinärerna endast ser till den fysiska 
läkningen av en skada. ”Ja, men den mentala läkningen då?” utbrister hon: ”För mig är den lika 
viktig som en fysisk läkning! Du kan ju inte bara: ’Titta den här leden, den ska vara stilla, den 
ska inte röra på sig.’ /…/ Men hur mår hästen i huvudet då?” Som exempel berättar hon om en 
av sina hästar, Adam, som av veterinären ordinerades att stå ensam i en sjukhage. Eftersom han 
var van att gå i flock, blev han så orolig, av att bara se, men inte kunna interagera med sina 
flockmedlemmar, att han istället för att stå still, som var tanken, trampade runt, runt i den lilla 
sjukhagen tills han, i likhet med Frodi, förlorade i vikt. Beata försökte i två dygn, berättar hon, 
men Adam fortsatte att gå runt, runt. Till slut fick hon ge upp och återföra honom till hans 
vänner där han äntligen lugnade ner sig.  
 
Frodis lust att träna var dock något som Joanna hade vissa problem med redan före ”svackan”, 
berättar hon. Det berodde, menar hon, på den NH-träning hon ”utsatte” honom för, på den tiden 
hon själv var NH-instruktör, men också på de lektioner i islandshästridning de tog tillsammans. 
Inom islandshästridningen betraktas fart och framåtbjudning som viktiga ingredienser.48 Frodis 
benägenhet att antingen sakta ner, eller helt ”frysa fast” när han blev rädd för något, sågs då 
som oacceptabel.49 

 
 
 
47 Enligt en studie från 2003 hade till exempel 94% av 23 undersökta galopphästar magsår (Eriksson 

2012; Hartman & Frankeny 2003; Sandell 2014). 
48 Framåtbjudning är lite förenklat när en häst går villigt framåt utan att ryttaren behöver driva med 

skänklar eller andra – så kallade framåtdrivande – hjälper. 
49 En tänkbar förklaring till benägenheten att sakta ner eller frysa fast skulle kunna vara kallblodshästens 

sätt att reagera inför obehag. Jämför med Beatas hästar (varav de flesta är just kallblod) ovan som 
vägrar gå framåt när de inte känner sig bekväma med ryttaren. Varmblodiga hästar tar istället ofta till 
sin flyktinstinkt och försöker springa ifrån obehaget. För skillnaden mellan varmblodiga och kallblodiga 
hästar, se Nationalencyklopedins nätupplaga (Nationalencyklopedin).  
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J: Så när jag tränade NH eller när jag började rida för islandshästtränare så var det liksom "Driv, driv, driv, 
driv, driv!" för att få fram honom. Och ju mer jag drev, desto mer behövde jag driva så småningom också – 
för han "dog" ju! ... Och blev liksom skänkeldöv.50 /…/ Så när jag kände att jag, jag vill inte göra så längre... 
var det första jag tittade på: Hur kan han [fås att] tycka att det här är roligt? 
 

Som tidigare nämnts, har Joanna idag helt lagt om sin träning (se kap.1). Istället för NH:ns 
negativa förstärkning jobbar hon numera helt och hållet med positiv sådan. Hon kallar det 
relationsbaserad hästträning. Fokus ligger, som namnet anger, på relationen mellan häst och 
människa, en relation i vilken det är människans ansvar att se till att hästen hela tiden ”mår bra 
och tycker träningen är värdefull och rolig”, något som innebär att hästen tillåts ”ha 
valmöjligheter och egna idéer om vad den vill och inte vill göra” (Relationsbaserad hästträning 
d).  

Träningens vara eller inte vara 
När jag så en dag tar mig till Frodis och Joannas gård, för att de ska visa mig hur den 
relationsbaserade träningen går till i praktiken, har Joanna hängt på sig en magväska fullpackad 
med vad hon kallar ”extrafint” hö. Det luktar uppenbarligen också extra gott, för Frodi börjar 
”showa” redan när vi är på väg ner från hagen mot paddocken: han visar upp sig, kröker på 
nacken, lägger vikten bakåt och ”samlar sig”.51 Han har hela sin uppmärksamhet inriktad på sin 
matte, härmar henne i varje rörelse, stannar när hon stannar, tar ett galoppsteg när hon tar ett 
galoppsteg. För varje gång belönas han med en tuss hö ur magväskan. Ibland ser det dock ut 
som om det är Frodi som tar initiativet till de olika rörelserna. Så är det också, får jag veta 
senare, och det är det som är meningen. I den här typen av träning får hästen gärna tänka själv, 
den till och med uppmuntras till det, liksom till att komma med egna förslag (jämför 
resonemanget i föregående kapitel under rubriken Att lyda eller inte lyda). 
 
Väl nere på paddocken stannar Joanna och kopplar loss Frodis grimskaft. Han är nu helt lös 
men fortsätter att gå bredvid och härma henne. När hon lyfter sitt högra ben, överdrivet högt, 
och tar ett jättekliv gör Frodi likadant med sitt vänstra framben, men sedan störtdyker han 
plötsligt ner med huvudet i den höpåse som Joanna ställt på marken. Hon skrattar och kliar 
honom på rumpan och magen, låter honom äta, verkar inte vilja stressa. Istället går hon bort till 
mig och förklarar att hon är väldigt noga med att de rörelser de tränar på ska vara "så frivilliga 
som det går att göra dom": Frodi ska inte känna sig tvungen, han ska ha möjlighet att gå iväg 
och göra något annat om han vill det.  
 
När Joanna återvänder till Frodi tar hon med sig en lång piska på vilken hon har trätt ett mjukt 
plaströr. Hon kallar denna anordning ”target” och hon håller den en bit framför honom samtidigt 

 
 
 
50 Skänkeldöv kallas en häst som har slutat ”lyssna” på skänkeln, alltså ryttarens ben och fötter (eller 

sporrar) som används vid framåtdrivningen. 
51 När en häst går i samlad form, eller samlar sig som det också heter, lägger den sin vikt bakåt, skjuter 

in sina bakben under sig och kortar sin överlinje, det vill säga den blir rund i ryggen, halsen och nacken. 
Samling är vad dressyrridningen syftar till genom att viktförskjutningen kompenserar för ryttarens vikt 
och hästen därmed arbetar ergonomiskt och i balans. 
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som hon lyfter sina egna ben högt. Frodi är genast med på noterna och börjar härma henne. När han 
lyfter sina framben så högt att de nuddar plaströret klickar hon omedelbart med en klicker och ger 
honom hö från magväskan.52 Targets är ganska vanliga i djurparkssammanhang, förklarar Joanna. 
Från början användes de till sälar och delfiner för att få dem att vilja simma till en specifik punkt 
eller utföra saker. Joanna är dock noga med att understryka att hon inte är ute efter att få Frodi 
att göra konster eller tricks. Istället vill hon ”utforska hans rörelser” – hon vill få honom att 
samla sig, men kanske ännu viktigare: komma åt hans leklust, hans motivation att vilja träna. 
 
När Joanna och hennes kompanjon utformade sina träningsmetoder studerade de resultaten från 
vetenskaplig forskning, främst sådan som bedrivs inom modern etologi, vilken i sin tur har 
influerats av olika discipliner på humansidan, som beteendevetenskap och social- och 
inlärningspsykologi.53 Enligt den senare kallas faktorer som ökar sannolikheten för upprepning 
av ett visst beteende för förstärkning. Positiv förstärkning innebär att när ett önskvärt beteende 
utförs får det ögonblickligen en konkret konsekvens i form av belöning – något som ökar 
sannolikheten för att individen ska vilja utföra beteendet igen (Nationalencyklopedin 1990). 
Joanna är dock noga med att belöna även ”felaktiga” beteenden. Hon tillåter helt enkelt hästen 
att ”göra lite vad som helst och ändå få det den vill ha” (som godis). Detta, menar hon, främjar 
hästens autonomi, eftersom den får möjlighet att ”uttrycka sina åsikter” – som att till exempel 
inte vilja gå framåt – och detta utan att därför behöva få en negativ konsekvens. Jobbar man på 
det här sättet kan hästar lära sig att ”älska att träna”, hävdar Joanna (Relationsbaserad 
hästträning b).  
 
Men varför ska hästar överhuvudtaget träna och vad är det de ska träna på? När jag ställer 
Joanna den frågan blir hon glad, eftersom det är sådant hon själv ägnat mycket tid att fundera 
över. Som nämndes i inledningen är förgivettagandet av hästars beteendeträning något som 
zooantropologerna De Giorgio & Schoorl allvarligt ifrågasätter. Särskilt kritiska är de till 
förlitandet på den moderna etologin inom dagens hästträning. Etologi i kombination med 
hästträning har utvecklats till en för hästen ”fatal blandning”, menar de, inte bara för hästens 
autonomi, värdighet och sårbarhet, utan också för dess mentalitet (2016:95). De beklagar att de 
positiva förstärkningsmetoderna har blivit så allmänt accepterade vid träning av hästar och 
andra djur att de till och med kommit att utgöra det nya ”behavioristiska paradigmet” 
(2016:100).54 Metoder som bygger på att ge belöningar i form av mat ger inte bara en felaktig 

 
 
 
52 Klickerträning är en inlärningsmetod vid träning av djur där man tillämpar positiv förstärkning med 

hjälp av en ”klicker” – en liten plastdosa med vilken man klickar varje gång djuret uppvisar ett önskvärt 
beteende (Nationalencyklopedin; Morten 2016). 

53 Se: Relationsbaserad hästträning (Relationsbaserad hästträning b; Relationsbaserad hästträning c), Om 
Hästar & Ridning (OHR+ 2020) samt Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA). Relationens 
betydelse för inlärning har de senaste decennierna även uppmärksammats inom 
utbildningsvetenskapen. Pedagogen Jonas Aspelin har till exempel, med stöd av socialpsykologen 
Thomas J. Scheffs teori om ”sociala band”, påtalat vikten av att lärare utvecklar sin 
”relationskompetens”, dvs förmågan att kommunicera med eleven på ett sätt som är ”inbjudande och 
bidrar till meningsskapande och progression”, liksom att vara ”lyhörd för emotionella signaler och att 
främja stolthetskänslor och kanalisera skamkänslor på ett positivt sätt” (Malmström 2019).  

54 Behaviorismen är en vetenskaplig psykologisk inriktning som särskilt intresserar sig för beteende och 
inlärning. En av behaviorismens företrädare, den amerikanske psykologen B.F. Skinner, forskade på det 
inlärningssätt han kallade operant eller instrumentell betingning, det vill säga att ett beteende förstärks 
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bild av hästens sanna kapacitet och behov – de förminskar dessutom hästens väsen, anser De 
Giorgio & Schoorl (2016:23). För dessa zooantropologer är behaviorismen bara ytterligare ett 
”kartesianskt paradigm”,55 där hierarkierna kvarstår och djuren återigen (eller fortfarande?) 
decimeras till automater, oförmögna att göra något annat än att respondera på stimuli (2016:23, 
100). 
 
Joanna är av en annan åsikt. Hon menar att de belöningsbaserade metoderna – tillämpade på ett 
sätt som utan konsekvenser tillåter hästen att både misslyckas och säga nej – inte bara befrämjar 
hästens autonomi: de kan dessutom minimera hästens ”prestationsångest”. 

J: Jag tänker att ... så länge vi ska ta hand om hästar och ha hästar för nåns skull – vare sig det är för hästens 
eller för oss – så behöver dom kunna vissa grundläggande saker, typ ledas, lastas, fixa hovar, kunna möta 
en veterinär och så där: Bara för att kunna leva i den mänskliga världen. Och där tycker jag att /.../ man kan 
ju träna på ett sätt som hästen tycker är... "roligare" så att den ser fram emot det. /.../ Jag har stött på många 
som så här: "Nämen hästen ska väl bara kunna det här!" Den kan ju inte få godis för att ... den blir verkad!56 
Den får stå ut!" /.../ [M]an förväntar sig att hästarna ska ställa upp på en massa saker, utan att faktiskt se att 
dom behöver lära sig vad det handlar om och hur det ska gå till och... hela den proceduren. 

  
För Joanna är träning av vissa hos hästen önskvärda beteende helt enkelt en förutsättning för 
att hästar och människor ska kunna sammanleva på ett för båda parter säkert och hälsosamt 
sätt. Hon är därmed vare sig enig med De Giorgios & Schoorls uppfattning om det ”ovärdiga” 
med hästträning (2016:95), eller med dem som anser att viss beteendeträning inte behövs, att 
hästar helt enkelt bara får lov att acceptera – ”stå ut med” – viss hantering som kan vara både 
olustig och skrämmande. För Joanna är det viktigt att hästen ”inte bara ska ställa upp”, hennes 
mål är att den ”villigt” ska välja att ”träna och utvecklas med oss” (Relationsbaserad 
hästträning b). Visserligen är hon överens med De Giorgio & Schoorl om att hästen behöver 
få lära sig att förstå situationen eller miljön, men medan de senare menar att det enda riktiga 
sättet att göra detta är att låta hästen använda sina kognitiva förmågor och själv få utforska 
och undersöka vad det nu är som är nytt och kanske skrämmande, är Joannas inställning av 
mer pragmatisk karaktär: det kommer alltid att finnas vissa moment och situationer som 
hästen inte gillar eller känner sig bekväm med, men som det är nödvändigt för den att lära sig 
acceptera om den ska kunna sammanleva med människan. Kan man finna ett sätt att få hästen 
att trots allt förknippa det man ber den om med någonting positivt, så är väl det i alla fall 
bättre än att hota eller tvinga den till det, menar hon.  
 
Joannas förhållningssätt tycks därmed mer likna den kanadensiska litteraturvetaren Alice 
Kuzniars: Kuzniar anser att vi aldrig helt kan utplåna de maktrelationer som är avgörande för 
vårt umgänge med den varelse som står under vårt beskydd (2006:3). Också den egalitära 
hästmänniskan ser sig med andra ord nödsakad att ibland vidta åtgärder som för hästen är 
mindre angenäma, men i enlighet med hennes egen ansvarskänsla helt nödvändiga. Enligt 

 
 
 

om det genom yttre stimulering eller manipulation belönas (Nationalencyklopedin 1990). Se även: 
Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA). 

55 Kartesianskt anspelar på Descartes, se inledningskapitlet under rubriken Human animal studies. 
56 Verkning innebär att en hovslagare eller hovvårdare ”verkar ner” hästens hovar så att de inte växer sig 

för långa och riskerar att brytas sönder eller ge en felaktig benställning. 
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gällande djurskyddslag är en djurägare dessutom skyldig att se till att djuret ”skyddas mot 
onödigt lidande och sjukdom” och att ett skadat eller sjukt djur ”snarast ges nödvändig vård 
eller avlivas”.57  

Sammanfattning 
Jag har i det här kapitlet diskuterat idealen relation, lust och samtycke. Vid sidan av att 
ridningen ska vara fysiskt uppbygglig och bidra till hästens hållbarhet, är ett uttryck för 
informanternas egalitära hållning deras framhållande av att relationen till hästen är viktigare än 
själva ridningen som sådan. Det duger inte att rida på vilken häst som helst. Hästen betraktas 
inte som ett transportmedel. Varje häst är en unik individ, ett subjekt. Meningen med detta 
erkännande är att det gör ridningen till något annat än ett sätt att förflytta sig. Ridningen 
förvandlas till ett medel för att lära känna denna individ, utvecklas tillsammans med den. 
 
I mitt material har jag inte funnit någon som är av uppfattningen att ridningen nödvändigtvis 
måste vara skadlig för hästen. Frågan tycks inte vara huruvida man ska rida eller inte rida – 
utan hur man gör det. Ridningen får inte gå ut över hästen, hästen får inte tvingas till något som 
den inte vill, förstår eller kan utföra rent fysiskt. Hästens samtycke spelar alltså en avgörande 
roll. Men hästen ska inte bara acceptera att bli riden, helst ska den också ha lust till det och 
vägen till lust och samtycke, menar deltagarna, går – återigen – via en god relation. Detta kräver 
att hästmänniskan har förmågan att ”läsa” hästen, ”lyssna” på den. Den egalitära 
hästmänniskans kunskap om vad som utgör ”god” ridning är alltså att den utmärks av en god 
relation, som upprätthålls av en ständigt pågående dialog, en dialog som handlar om att lyssna 
och fråga om lov: Vill du? Kan du? Ska vi? Detta implicerar i sin tur människans beredskap att 
också acceptera hästens nej. Hästar är visserligen kända för sin följsamhet och sin lojalitet, och 
oftast ställer de upp: har man en god relation – och framför allt en relation som varat över tid – 
får man nästan alltid hästen ”med sig", menar informanterna. Får man trots allt ett nej, försöker 
man – förutsatt att man är säker på att nejet inte är en följd av att hästen är sjuk eller har någon 
skada – på olika sätt lirka med den. Tvinga den vill man inte. Detta är återigen ett uttryck för 
den egalitära hästmänniskan erkännande av hästen som ett subjekt. 
 
Det finns emellertid situationer när också den egalitära hästmänniskan erfar att hon måste axla 
den dominanta rollen och vara den part i relationen som bestämmer – även då detta sker mot 
hästens vilja och därmed inbegriper ett visst mått av tvång. Det kan till exempel gälla då man 
befinner sig i trafiken, då människan av säkerhetsskäl måste fatta vissa beslut; det kan gälla 
nödvändiga åtgärder som veterinärvård, hovvård, tandvård och årliga vaccinationer, liksom 
transporter till klinik eller djursjukhus. Det är här beteendeträningen kommer in. Hur denna 
träning ska gå till, liksom om den överhuvudtaget bör bedrivas, är dock en fråga där 
uppfattningarna går isär. Medan en del helt har övergivit de negativa förstärkningsmetoderna – 
där man använder sig av tryck och eftergift – till förmån för ett utforskande av de positiva – 

 
 
 
57 Djurskyddslag (2018:1192), 2 kap. 1§; 4 kap. 1§. 
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belöningsbaserade – metoderna,58 har andra gått en medelväg och använder sig av båda 
metoderna samtidigt. Det finns också de vilka anser att hästar inte behöver beteendetränas, 
liksom de som anser att träning är förkastlig eftersom den underminerar hästens värdighet och 
autonomi.  
 
I kapitlet har jag i en deltagande observation studerat hur Joanna arbetar med positiv 
förstärkning med sin häst Frodi för att få honom att återfå sin lust till träning. Enligt Joanna 
förlorade han den i samband med separationen från sin flock, varför jag också har fortsatt 
diskussionen från det första kapitlet, om kunskapen om flockens betydelse, och vilka 
implikationer informanterna i enlighet med denna kunskap uppfattar att människans 
intervenering i flockdynamiken kan få för hästens välmående. 
  

 
 
 
58 Negativ förstärkning innebär att hästen utsätts för någon form tryck (obehag) för att få den att uppvisa 

ett visst beteende (till exempel gå framåt) ett tryck som genast ersätts av eftergift (trycket avlägsnas) 
om den gör som den blir ombedd, men som istället stegras om hästen underlåter eller vägrar. 
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Autenticitet & närvaro 

Är detta verkligen du? 
Det är ännu bittert kallt i luften denna tidiga marsmorgon men när de första solstrålarna bryter 
igenom molntäcket blir det genast lite varmare, vårfåglarna börjar kvittra och isen sjunger 
hoppingivande. Jag befinner mig i en hästhage. Jag noterar att det är en underbar hage – 
kuperad, solig men samtidigt fylld med träd som troligen ger hästarna välbehövlig skugga 
varma sommardagar. Den är inte heller lerig som hästhagar brukar vara så här års, istället ligger 
höstens nedfallna löv som ett tjockt, böljande och färggrant täcke över marken. Stockarna där 
jag sitter är utlagda cirka tjugo meter upp i backen från sjön. På andra sidan hörs biltrafiken 
från landsvägen, liksom ett och annat tåg. I övrigt är det tyst. Ändå är jag inte är ensam i hagen. 
Tre hästar och sex representanter för min egen art befinner sig här också. Hästarna, som nyfiket 
tog emot oss när vi gick in genom ledet och undersökte oss försynt, men grundligt, när vi slog 
oss ner på stockarna med våra fällar och filtar, har nu lämnat oss. De står nedanför slänten en 
bit bort och letar efter något ätbart under buskarna. Människorna har spritt ut sig. Mittemot mig 
på en av stockarna sitter ett exemplar och blundar mot solen. En bit upp i backen har ett annat 
slagit sig ner med ryggen mot ett träd. Ytterligare ett har gjort sällskap med hästarna. Ett annat 
vandrar omkring för sig självt uppe på höjden. Vi mediterar. Det är ett slags ”retreat”, detta vi 
befinner oss på – en dag då vi ska lära oss bli bättre på avslappning och sinnesnärvaro, ”under 
ledning av hästars visdom” som arrangörerna formulerat saken.59  
 
Vid sidan av att umgås med hästarna i hagen består dagen av gruppsamtal, yoga, olika 
medvetandeövningar och mera meditation. Det är inte första gången jag stöter på den här typen 
av reflekterande aktiviteter inom de informella ekvina kunskapsvägarna. Symptomatiskt är 
kanske att samtidigt som dessa vid millennieskiftet med internets hjälp började spridas över 
världen hävdade kulturgeografen, Nigel Thrift, att i en värld som uppfattas som om den hela 
tiden går fortare, där det snabba är det som premieras, har den västerländska postmoderna 
människan måst lära sig balansera (2000:34f).60 Detta gör hon genom en uppsättning 
”kontemplativa praktiker”; dels sådana som fokuserar på kroppsrörelser och 
kroppsmedvetenhet, som till exempel Feldenkraisteknik och Alexanderteknik (2000:42), men 
även mer ”mystiska” varianter: mentala och fysiska tekniker som bön, meditation och 
koncentration, vilka ”’möjliggör möten eller dialog med den andre’” (Thrift 2000:44 efter de 

 
 
 
59 Av anonymitetsskäl har jag valt att inte ange källan, men uppfattningen att hästar besitter för oss 

värdefull ”visdom” är ingen enskild företeelse, se t ex Facebook-gruppen ”Hästens visdom” (Hästens 
visdom). 

60 Vad gäller uppfattningen att världen tycks snurra fortare än tidigare tar Thrift stöd av verk som 
Hyperculture: The Human Cost of Speed (Bertman 1998); The Clock of the Long Now (Brand 1999); A 
Watched Pot: How We Experience Time (Flaherty 1998); Warp Speed: America in the Age of Mixed 
Media (Kovach & Rosenstiel 1999) och The End of Patience (Speak 1999), vilka alla – intressant nog – 
kom runt det förra sekelskiftet, det vill säga samtidigt som många av de alternativa förhållningssätten 
till hästar började spridas över världen. 
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Certeau 1992:5).61 Betraktat från ett HAS-perspektiv förefaller det rimligt att här översätta ”den 
andre” med ”de Andra”, det vill säga djuren – i synnerhet som alla de tekniker som Thrift här 
omnämner är sådana som jag själv, med undantag av bönen, som sagt har stött på och praktiserat 
tidigare. Kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro är naturligtvis värdefulla egenskaper för var 
och en som vill lära sig att rida, men minst lika viktiga anses de för förmågan att kommunicera 
och få kontakt med hästen från marken, eftersom hästar, liksom andra djur, sägs leva i nuet och 
själva använda kroppsspråk i sin kommunikation. Idag tycks det även bli allt vanligare att 
praktiker som yoga och meditation erbjuds i samvaro med djur – förutom att meditera och yoga 
i anslutning till hästar kan man idag delta i ”lammyoga” eller ”yoga med alpackor” (Rivëndell 
Alpacas; Backman; Selabonden & Hästlugn). Djuren anses då fungera som indikatorer på 
människans stressnivå, eftersom det sägs att djur undviker att gå i närheten av en människa som 
är stressad. 
 
En tolkning av Thrifts betraktelser är att den postmoderna människan använder kontemplativa 
praktiker för att å ena sidan komma i kontakt med sig själv, och å den andra för att komma i 
kontakt med de Andra. Förutom självinsikt och sinnesnärvaro är således tanken med vår 
meditationsstund med hästarna denna morgon att vi ska få chansen att uppleva tillvaron så som 
de gör. Meditation handlar om tillstånd – inte om att sitta i lotusställning, får vi lära oss. Och 
trots att vi är hästmänniskor, och som sådana otaliga gånger har varit i en hästhage, är det nog 
få av oss som varit det på det här viset: Vi går omkring, går bara omkring – utan grimma, utan 
att hämta någon, utan att leda någon, utan att hålla fast någon. Utan agenda. Och framför allt: 
utan att behöva prestera. Ingen behöver inför någon annan försöka visa att hen är en ”riktig 
hästmänniska”, en ”avancerad ryttare”, en ”skicklig instruktör” eller en ”god hästägare” – 
sociala roller som vi gärna tar på oss i samspelet med andra hästmänniskor, roller som inte 
sällan ger oss prestationsångest. I den här hagen tillåts vi ”bara vara”. Eller som en av deltagarna 
säger, när vi åter samlas kring stockarna och ombeds dela med oss av våra reflexioner kring 
denna upplevelse: ”Att verkligen få... ta vara tiden med hästarna, utan att prestera – varken vi 
eller hästarna egentligen.” Deltagaren berättar att hen kände sig som en häst bland de andra 
hästarna i hagen: ”Gick lite här, lite där. Nu vill jag ”connecta” en stund. Nu vill jag vara 
ensam”. En av kursledarna säger att det här är sådant vi aldrig gör, men att det är så här hästar 
lever. Detta är vad rikedom handlar om, säger hen: Människan måste tillåta sig att ta hand om 
sig själv. Hästar ägnar hela sin tid åt att fundera på vad de behöver just nu, och det är just detta 
de kan hjälpa oss med: att vara här och nu. Människor behöver djur och natur för att vara 
människor. Av hästarna kan vi lära oss att ta hand om oss själva, glömma tiden, glömma 
klockan, glömma alla måsten, glömma att vi måste prestera, glömma vad andra ska tycka och 
tänka, hur de ska värdera och döma oss. Därför behöver vi inte heller känna att vi prompt måste 
träna våra hästar hela tiden, säger kursledaren. En av deltagarna bryter in och berättar att det är 
precis vad hen upplever att hens unghäst försöker säga: ”Nej, jag vill inte göra detta längre!” 
säger den ofta när de tränar tillsammans. ”Och vi tar det personligt!” replikerar ledaren och 
betonar hur ”fantastiskt” det är att ”bli av med dessa förväntningar”. Just som vi sitter där på 

 
 
 
61 Thrift citerar jesuiten, filosofen, psykoanalytikern och samhällsvetaren Michel de Certeau (de Certeau 

1992:5; Giard 2006). 
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stockarna och pratar om att ”connecta” kommer hästarna tillbaka. Nu står de bara några meter 
ifrån och studerar oss. Ledaren säger att sådana sammanträffanden ger hen gåshud. Vi låter det 
sjunka in. Människor ska alltid flytta undan hästarna när de kommer för nära, säger hen sedan: 
”Men det var ju inte därför vi en gång ville vara med dem”. Orden klingar ut i den kyliga 
marsluften och manar till eftertanke: Har vi glömt vad det var som en gång fick oss att söka oss 
till hästarna? I likhet med föreställningen att vi hela tiden måste träna, göra och prestera saker, 
är kanske föreställningen om nödvändigheten av detta ständiga undanflyttande – av varelsen 
som ska föreställa vår bästa vän – ännu en del av internaliseringen, det vill säga övertagandet 
av ”den värld i vilken andra redan lever” (Berger & Luckmann 1979:154) och därmed av 
vedertagna normer och praktiker som reglerar och formar vårt umgänge med de Andra? Istället 
för att vara nära, istället för att älska, får vi lära oss att binda upp, hålla fast, stänga in, tygla och 
dominera. Författaren och litteraturkritikern, Moa Matthis menar att det handlar om en slags 
disciplinering av hästmänniskan och att den börjar redan hos den unga stallflickan:  

Se hur de små, tunna flickkropparna föser undan de stora hästkropparna, lite nonchalant, nästan nedlåtande 
handskas de med alla dessa hästkrafter. Det är disciplineringen – av både häst och flicka – du ser, det är 
överordningen, bestämmandet. Visst är det en uppvisning för den främmande besökaren i stallet, här finns 
en stolthet över den makt man har. Men makten finns också där när man är ensam med sin häst. Mitt bland 
alla kärleksord och mjuka smekningar vilar hårdheten stålblank, säker på sig själv (Matthis 2003b:99f).  

 
Att medvetandegöra oss om denna våra hjärtans disciplinering är kanske vad meditationen kan 
hjälpa oss med: insikten att mötet med de Andra egentligen är mötet med oss själva? Vad hästen 
vill är att vi ska vara autentiska, säger kursledaren: Och när vi inte är det, ställer den oss mot 
väggen med den rannsakande frågan: Är detta verkligen du? Frågan aktualiserar Bergers och 
Luckmanns syn på socialiseringens inverkan på vår autenticitet: ”Redan att leva i ett samhälle 
medför att man upplever en fortlöpande modifiering av den subjektiva verkligheten”, hävdar 
de, och i vår strävan efter ”framgångsrik socialisation” riskerar vi att bli ”förrädare” mot oss 
själva (1979:182, 190–197). Med framgångsrik socialisation menar de ”att en hög grad av 
symmetri uppnåtts mellan objektiv och subjektiv verklighet” och – som de tillägger inom 
parantes: detta gäller ”givetvis också identiteten” (1979:190).62 Disciplineringen av stallflickan, 
som Matthis här ovan beskriver, kan betraktat ur detta perspektiv utgöra ett exempel på just en 
sådan ”framgångsrik” socialiseringsprocess: Den lilla stallflickan växer upp i en kontext där 
hon blir en förrädare mot sin egen, inre hemliga längtan efter närheten till de Andra, en längtan 
som hon, i takt med att hon blir allt mer ”socialt framgångsrik”, börjar betrakta som något 
abjekt, något hon inte vill kännas vid (jfr Kuzniar 2006:7f).63 En socialiserad stallflicka blir en 
disciplinerad stallflicka. En flicka som glömmer varför hon en gång sökte sig till hästarna. En 
flicka som glömmer vem hon en gång var. Att bli påmind om detta sitt självförräderi kan göra 
ont. Eller som Berger & Luckmann formulerar saken: Den framgångsrika socialiseringen 
”innebär ingalunda att individen är lycklig och nöjd med sin identitet” (1979:191). 

 
 
 
62 Omvänt skall ”misslyckad socialisation” förstås i termer av asymmetri mellan den objektiva och den 

subjektiva verkligheten” (Berger & Luckmann 1979:190). 
63 Matthis och hennes medförfattare kallar denna socialiseringsprocess för ”civilisationshistoria” (Hedén et 

al. 2003). 
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Att dagtinga med sin autenticitet 
När jag ställer frågan till Diana om hon under sitt liv i den ekvina livsvärlden någon gång känt 
att hon har måst dagtinga med sin autenticitet – den hon ”egentligen” är – säger hon att jo, det 
har hon; som när hon har fått höra att hon ska ”vara hårdare” och ”visa hästen vem som 
bestämmer”: 

N: Vad har du gjort då? När det har varit på det sättet? 
D: Ja, har det varit en lektion eller så, då har jag alltid... lytt. Som man gör, som barn framför allt, lyder man 
/…/ och tänker att det är väl så som är det bästa. Dom säger ju det. Dom är vuxna och dom vet ...  
 

En kunskapssociologisk tolkning av detta är att Diana som barn, konfronterad med kraften av 
det institutionella program – det vill säga den socialt konstruerade, historiska verklighet eller 
sanning som i ridskolans värld överförs från en generation till en annan (jfr Berger & 
Luckmann 1979:191), gjorde som hon blev tillsagd – även om det kändes fel när hon tog 
hårdare i tyglarna. Barnet Diana anpassade sig till en verklighet, där nödvändigheten, att 
genom hårdhet visa hästen vem som bestämmer, utgör en socialt konstruerad sanning. Detta 
gjorde hon i tron att de vuxna visste bättre – rimligen också för att slippa känna sig som social 
avvikare i ridskolevärldens ”objektiva verklighet” (Berger & Luckmann 1979:190). Den 
vuxna Diana har i tysthet revolterat mot sin egen internalisering av dessa institutionella 
sanningar. Som framgick i kapitlet om naturlighet tog hon under mer än tio år sin tillflykt till 
en annan filosofi, NH:n, men idag har hon gjort upp även med denna överordnande struktur. 
Idag vågar hon förlita sig mer på sin egen subjektiva känsla för vad som är verkligt och 
därmed sant för henne själv – som till exempel vilken grad av närhet (såväl fysisk som 
mental) hon vill ha med sin unghäst Ninja. I kapitlet om naturlighet beskrev jag hur förvånad, 
nästan chockerad, jag – med min egen, fortfarande ganska ”solida” (jfr Berger och Luckmann 
1979:191) NH-prägel – blev av att se hur Diana tillät Ninja att vara med sin mule i hennes 
ansikte. Senare får jag veta att beteendet är något Diana själv har uppmuntrat, ja till och med 
tränat Ninja till: 

D: Det var det första trick jag lärde in henne med klicker egentligen – att pussas. 
N: [häpet] Ja, du vill	det? 
D: [skrattar till] Jaa, därför att jag tycker	det faktiskt är trevligt när hon är här och pussar och gullar med 
mig. Men jag vill fortfarande kunna säga: "Nej, nu räcker det!" och ta undan henne. 

 
Jag frågar då hur hon idag tänker om det man inom NH:n säger om konsekvens: att hästen inte 
ska behöva känna sig osäker eller behöva gissa vad som gäller. 

D: Jag tänker att det faktiskt är relationsbaserat. Hon känner ju att jag vill ha henne där. Det är jag helt 
övertygad om. 
N: Så om du skulle då göra ”by the book NH” så ...? 
D: Så tror jag att hon skulle ha lite konflikt. Och undra: "Jamen du vill ju att jag är nära? Varför kör du bort 
mig?"  

 
Diana har svårt för att låtsas vara något hon inte är, när hon är tillsammans med sina hästar, 
säger hon. Jag tolkar det som att lojaliteten med den egna autenticiteten med åren har kommit 
att väga tyngre än anpassningen till en social tillhörighet. För att vara kvar i NH-
gemenskapen, för att upprätthålla NH-identiteten, skulle hon vara tvungen att dagtinga med 
denna autenticitet: ”Jaget på ytan’” och ”jaget under ytan’” skulle inte harmoniera (Berger & 



64 

Luckmann 1979:190f) – ett missförhållande som Diana vet att inte minst hennes hästar skulle 
tydliggöra för henne: 

D: Man säger att hästarna ser igenom dig. Ser vem du är. Men jag upplever också att om man är sig själv 
med hästarna, och tror på det man gör och så där, så får man så mycket mer tillbaka. 
/…/ 
N: Så du menar: det är inte heligt det här med konsekvens och göra precis på samma sätt? 
D: Inte för mig just nu. 
N: Nej? 
D: Men jag har som sagt haft tio år av NH i ryggraden, så att det finns ju där. 
N: Ja? Händer det att du liksom går och samtalar med dig själv om det här? 
D: Absolut. Ofta. 
N: Hur tänker du då? Kan du berätta? 
/…/ 
D: Äh... tankarna är så där: Kommer jag få en ouppfostrad häst som gör vad hon vill, inte lyssnar på nån? 
[skrattar till] Som bara är odräglig? Finns det den risken? 
N: Ja. Det vet du inte? 
D: Det vet jag inte! Men än så länge tycker jag att om hon är odräglig, och kör bort henne, så lyssnar hon 
på det. Och då tycker jag ändå att är det fine än så länge. Nej, men det är svårt.  

 
Samtidigt som Diana menar att hon har svårt för att låtsas vara något hon inte är, tycks kvar i 
henne ändå finnas spår av den ”soliditet” som de ”institutionella programmen” (Berger & 
Luckmann 1979:191) – såväl de traditionella, hegemoniska stallnormerna som NH-filosofin – 
utgör: Å ena sidan vill hon vara sig själv, vara ”äkta”, i sin relation med sin unga häst. Å den 
andra gör sig de gamla, internaliserade, auktoritära normerna någonstans inom henne 
påminda: Tänk om erkännandet och exponeringen av hennes ”äkta jag” gör att Ninja 
utvecklas till en odräglig häst? Tänk om det auktoritära tänkandet trots allt är det rätta? Som 
många egalitära hästmänniskor följer hon, för säkerhets skull, andra egalitära aktörer på nätet 
– andra som med sina hästar tillämpar de nya, icke-dominanta och belöningsbaserade 
metoderna – för att se hur det går för dem i deras relationsbyggande. Hon konsoliderar även 
det som hon idag håller för ”kunskap” genom att återkommande gå kurser och delta på 
clinics. Det förefaller med andra ord som om Diana, genom identifikationen med dessa nya 
gemenskaper, söker uppnå symmetri mellan dessas ”objektiva” och sin egen subjektiva 
verklighet (Berger & Luckmann 1979:190). 

Fullt fokus på mig! 
Diana har ju som tidigare nämnts också en äldre häst, Fjodor, som är den häst med vilken hon 
har delat sin mer än tioåriga NH-erfarenhet. Trots allt vad som hitintills här har sagts om 
NH:ns auktoritära ledarskapsfilosofi, tycks Fjodor vara allt annat än en ”knäckt” eller 
påtagligt undergiven individ. Tvärtom. När man är med Fjodor, berättar Diana, ”måste man 
vara där och då”: 

D: För han kräver så mycket av mig. Det går liksom inte att vara "på jobbet" när jag är med honom för att 
då säger han till mig [skrattar]. 
N: Hur gör han det då? 
D: /…/ Då tar han över och säger att: "Du är inte riktigt tillräknelig, matte. Det är bäst att jag tar kontrollen!" 
Och då blir det kort höger galopp överallt! [skrattar högt]. Så, så gör han! /…/ Det kan vara på stallgången 
också om jag inte har full koll på honom, då hittar han på massa saker och står och skrapar och så där. /…/ 
"Fullt fokus på mig!" säger han. "Annars kan vi gå härifrån!"  
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Diana säger att Fjodor ”säger” saker till henne. Det vill säga: han gör saker och Diana översätter 
hans göranden till ord. Detta visar att Diana tror Fjodor om att ha kognitiva förmågor: han kan 
tänka; han har intentioner; han har något att säga henne, lära henne. Detta innebär att hon 
tillerkänner honom agens – vad han säger spelar roll, får verkan. Och att han verkligen gör det 
– att Fjodor verkligen säger saker är både verkligt och sant för Diana. Den dialog som pågår 
dem emellan är en del av hennes vardagsvärld: hon träffar sina hästar nästan varje dag och 
utifrån denna vardagsvärld konstruerar hon sin verklighet (Berger & Luckmann 1979:10).  
 
Ett annat exempel på hur Diana upplever att Fjodor meddelar sig med henne är en händelse som 
utspelade sig för länge sen, när hon, på väg ut i hagen för att hämta in honom, samtidigt gick 
och pratade i mobilen: 

D: Han bara vände och gick! Jag fick inte komma nära. Han gick! [skrattar] /.../ "Kom inte här och var 
respektlös!" [vänder sig till Fjodor:] Du har lärt mig mycket! [vänder sig till mig:] Han har lärt mig 
jättemycket genom åren. Sen tycker jag att han blir bara tydligare och tydligare i sitt språk, men det är kanske 
också för att jag lyssnar mer och mer, har jag funderat på. 

 
Diana refererar till en stallkompis som sagt att "ju mer en häst blir lyssnad på, desto mer 
börjar dom prata också." I samma ögonblick som hon säger det kliver Fjodor ut ur boxdörren 
som står öppen. "App, app, app", säger Diana och ber honom gå in igen. Fjodor vet mycket 
väl, säger hon, att står han i boxen ska han stanna där tills han blir ombedd att lämna den – 
oavsett om boxdörren är öppen eller inte. Vi sluter oss till att detta var Fjodors sätt att 
illustrera det vi pratade om – att Diana, i och med att hon blev intervjuad, hade sitt fokus 
någon annanstans än på honom.  

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag diskuterat idealen autenticitet och närvaro. Jag har uppehållit mig vid 
människor som inte bara vänder sig utåt – bort från den sociala kontext, den traditionella 
stallkulturens gemenskap, vars institutionella program och naturliga inställning de mer eller 
mindre ”framgångsrikt” har internaliserat (Berger & Luckmann 1979:78,172,190f) – de väljer 
också att vända sig ”inåt”; att rannsaka sig själva och så att säga ”söka sitt eget hjärtas 
sanningar”. För att nå dit tar de hjälp av olika ”kontemplativa praktiker” (Thrift 2000:42), som 
yoga och meditation – inte sällan tillhandahållna av de alternativa, egalitära, gemenskaper till 
vilka de söker sig. Till sin hjälp har de också hästarna: hästarna vars sätt att leva, ta dagen som 
den kommer och vara i nuet och långsamheten, kan ge människan perspektiv på hennes eget 
levnadssätt. I det mänskliga levnadssättet premieras det snabba och människan tror dessutom 
att hon hela tiden måste prestera. Inte sällan har hon också glömt vad det var som en gång fick 
henne att söka sig till hästarna – hästarna vars respons uppfattas som indikatorer på människans 
förmåga att slappna av, släppa stressen och vara i nuet; hästarna vars ”visdom” och förmåga att 
se rakt igenom en människa upplevs ställa henne mot väggen, blotta hennes självförräderi och 
fråga henne vem hon egentligen är. Detta är exempel på vad den egalitära hästmänniskan erfar 
att hästen gör med henne – vad den har att lära henne i den stund hon erkänner den som ett 
subjekt – och det utgör också den mening hon tillskriver detta erkännande. 
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Andlighet, närhet & tillit 

Den melankoliska hästmänniskan 
För Ursula var det de känslor hon hyste för hästen hon hade som ung flicka, ponnyn Flingan, 
som bidrog till hennes upptäckt av vad hon erfar som den andliga dimensionen i umgänget med 
hästar. Ursula älskade denna ponny ”fruktansvärt mycket”, men när hon skulle rida henne gick 
det inte så bra: Flingan hade en stark egen vilja, hon gjorde som hon själv tyckte var bäst i de 
flesta situationer och hon var inte sen att ”vägra” om ryttaren försökte övertala henne till något 
annat. Flingan gick inte gärna hemifrån, hon vägrade hoppa över diken och hon drog sig inte 
för att kasta av när det var något som inte passade henne. Men en dag, då Ursula hade suttit en 
halvtimme, mitt på en väg, på den älskade Flingan som – sin (o)vana trogen – vägrade ta ett 
enda steg till, bestämde sig Ursula för att pröva något nytt. Hon minns tydligt hur hon tog ett 
djupt andetag och sa till sig själv – och till Flingan – att för hennes del gjorde det inget att de 
stod där de stod, hon hade all tid i världen: ”Det var liksom hela min energi: Jag väntar. Jag 
väntar. Så stod vi. Och sen gick hon. Och sen hände det aldrig mer.” Jag ber henne utveckla, 
försöka sätta ord på vad det var som hände och vad som fick Flingan att efter denna händelse 
förändra sitt beteende. Ursula säger att hon började leka med tankeöverföring – som i 
djurkommunikation – att hon helt enkelt fokuserade tankemässigt på vad hon ville att Flingan 
skulle göra: ”Å det vände, alltså bara av att jag började meditera och liksom få… mina tankar 
och känslor inuti att mera samarbeta, och att jag liksom projicerade dom på henne så ja, jag vet 
inte …”. När hon försökte dela sin upplevelse med kamrater och lärare på ridskolan, och senare 
på hästgymnasiet, kände hon att ingen där förstod henne:  

U: I den ”vanliga” världen fick jag ingen andlighet och den upplevde jag aldrig att den existerade. /…/ Det 
var väldigt, liksom praktiskt. Man ska göra så här… [suckar djupt] men jag saknade det där … andra. /…/ 
Och jag upplevde att dom som… kanske sökte sig mot… ja, men mot den mjukare… mera liksom, med 
hästens… tankar och känslovärld… vart ganska fördömda! Och hånade.”  

 
Ursula upplevde att det på den tiden fanns ett ointresse och oförståelse för den här typen av 
upplevelser med hästar. Idag tycker hon dock att det ”har hänt jättemycket i hästvärlden och att 
det hela tiden rör sig framåt”. Nu, menar hon, finns det ”en större öppenhet för att det finns mer 
än bara det här militäriska som jag växte upp med, och där jag kände att det saknades nånting.” 
Några har ju fått ”gå i fronten” och ”fått ta de hårda smällarna”, säger hon. 
 
Också Görel kände sig som barn ofta avvikande i ridskolevärlden, i sitt sökande efter ”närhet” 
med hästarna. Så här beskriver hon förändringen hon erfor i sina relationer med hästar när hon 
senare lämnade denna värld och istället skaffade sig egen häst:  

G: Man var ju mest van vid att hästar försökte nafsa en, eller småkicka mot en eller liksom var sur mot en 
snarare än att de försökte klia en eller så här nyfiket dutta på en… Men hästar är ju jätte… fysiska som … 
min häst, han älskar att stå med mulen mot mitt ansikte och bara stå! Tycker han är skitmysigt! Skulle ju 
aldrig riktigt hän… asså… Jag började ju upptäcka det med Annie [hästen som var hennes favorithäst på 
ridskolan] för att när jag var ledsen så brukade jag sitta och titta under hennes krubba när hon åt, och bara 
sitta där och då hade vi ändå så här närhet. Och då får man en helt annan känsla för vad en häst är. Att det 
är ju inte bara den här maskinen som ska hoppa och göra saker på bestämda… /…/ den är ju /…/ en nyfiken 
sökande individ… men ah! Utforska sånt själv, liksom! För det var ju totalt förbjudet om nån… ja… såg… 
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/…/ Man var tvungen att leda en häst på ett specifikt sätt och massa sånt. Mycket, mycket regler som ska 
vara säkerhet, men som man inte förstår. Om man inte förstår hela aspekten av en häst, så vet man ju inte 
heller varför säkerheten alltid finns!  

 
På ridskolan var det ”förbjudet” att umgås med hästar på det intima sätt Görel önskade, eftersom 
det ansågs farligt ur säkerhetssynpunkt. Men för Görel var det något mer än bara kravet på 
absolut säkerhet som skavde: 

G: Jag började förstå mer och mer att det liksom… att det var nåt som va fel, som inte var där… 
N: Vad var det som gjorde att du började förstå det? Har du någon idé om det? 
G: Nej, men det var inte kul, jag kände mig hård och elak när jag red. Det blev så mycket press. /…/ Hästar 
skulle gå i form och /…/, jag kände själv att det var… det var väldigt hårt. Och det var ju inga konstigheter 
att, att folk hade blåsor på fingrar och sånt. Det var ju en… en del av ridning! Och det är ju också helt galet! 
/…/ Man blev mer ledsen än glad för att det kändes… så här frustrerande än det var… roligt just för att det 
kändes så…[grimaserar avsmak].  

 
I sin bok Melancholia’s Dog (2013) hävdar Alice Kuzniar att människor som öppet exponerar 
sin dragning och kärlek till ett sällskapsdjur ofta blir utsatta för hån. Hånet kommer ur vår rädsla 
för att sentimentalisera djuren, bli för intima med dem, menar hon (Kuzniar 2006:4; jfr 
McCance 2013:129). Själv kände Kuzniar ett behov av att dra sig undan, att ”tysta dånet” i sitt 
huvud, ”fly från larmet från de automatiska, oreflekterade fraserna om hundar som genomsyrar 
vårt samhälle. Det var lugnet jag sökte” /…/ Vad som behövdes var inte ”hur vi till mänskliga 
ord ska projicera vad en hund tänker, utan hur vi ska freda, respektera och meditera över dess 
stumhet och annanhet (otherness)” (2006:2, min översättning). 
 
Haraway, som har skrivit baksidestexten till Melancholia’s Dog (Haraway 2006), menar att 
detta är en ”opassande” bok. Med detta anspelar hon sannolikt på synen på hunden som ett orent 
och därför icke-acceptabelt föremål för mänsklig kärlek (Kuzniar 2006:6). Etnologen Jonas 
Frykman har argumenterat för att ”spärrar i form av smutsföreställningar mellan det mänskliga 
och kultiverade och det djuriska och naturnära”, var något som började inta människans 
tankevärld under 1800-talet, i takt med att städernas borgare upphörde med sina lanthushåll och 
därmed allt mer fjärmades från kontakten med djur (Frykman 1979:154f). Även om hästen 
historiskt har tillskrivits en prestigefull ställning i förhållande till de andra lantbruksdjuren 
(Frykman 1979:154 efter Szabó 1970:156), och även om kulturhistoriska föreställningar om 
hunden kontra hästen sannolikt skiljer sig åt, framstår den historiska bakgrunden ändå som en 
plausibel förklaring till det hån som erkännandet av en känslomässig bindning till de Andra kan 
framkalla. De uppdragna kulturhistoriska ”spärrarna” mellan människa och djur kan även 
förstås som bakgrund till människans sätt att hantera sin egen ”animalitet”, sin egen inre 
”djuriskhet” (jfr Ekström & Kaijser 2018a:10), den som hon helst inte vill kännas vid och 
därför försöker förkasta. Den franska feministen och psykoanalytikern Julia Kristeva använder 
begreppet abjektion för att beskriva det förkastande eller häftiga fördrivande av den egna 
animaliteten som sker varje gång som människan konstituerar sig som ett rationellt odelat ”Jag” 
(McCance 2013:91 efter Kristeva 1982). 
 
Men Haraway skriver att Kuzniars bok inte bara är opassande, den är dessutom ”riskabel” 
(Haraway 2006). Med detta förstår jag den sårbara position i vilken Kuzniar försatte sig själv 
och sitt vetenskapliga renommé genom sitt ”dubiösa” ämnesval: utforskandet av människors 
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kärlek till hundar (Kuzniar 2006:6). För även bland forskare och framstående tänkare spårar 
Kuzniar en djup misstänksamhet mot människors längtan efter närhet med ett djur: Hos 
filosofer och psykoanalytiker som Deleuze och Guattari har Kuzniar till och med funnit 
uttalanden som att ”alla som tycker om katter eller hundar är idioter /…/ dessa djur uppmanar 
oss att regrediera” (Kuzniar 2006:4 efter Deleuze & Guattari 1988:240).64 Kuzniar frågar sig 
om anklagelser om antropomorfism egentligen är ett enkelt sätt att frånta djur emotionell 
sensibilitet; sådana frågor, menar hon utforskar den ontologiska säkerheten i uppdelningen 
mellan mänskligheten och de så kallade bestarna (2006:6). Den franske filosofen Jaques 
Derrida redogör, i ett försök att teckna vad han kallar den antropocentriska subjektivitetens 
“självbiografi” (2002:399), för vad han menar är två olika diskursiva kategorier vad gäller de 
senaste 300 årens teoretiska och filosofiska behandling av djur inom den västerländska 
kulturen: Dels den som producerar texter skrivna av filosofer och teoretiker som förvisso har 
studerat, observerat, analyserat och reflekterat över djuren, men som egentligen aldrig har mött 
ett djurs blick; och skulle de en dag, mot förmodan, råka bli betraktade av ett djur, skulle dessa 
män – för de allra flesta är män, säger Derrida – ändå inte ha förstånd att ta någon tematisk, 
filosofisk eller teoretisk hänsyn till detta faktum. De varken kan eller vill dra några systematiska 
slutsatser från det faktum att ett djur, utan ett ord, förstulet kan titta på dem, rikta sig till dem 
där ”nerifrån” (2002:382). Denna kategori är den avgjort vanligaste, hävdar Derrida, och den 
är förmodligen gemensam för de flesta manliga filosofer och teoretiker – från Descartes och 
Kant till Heidegger, Lacan och Lévinas. ”Alla säger de samma sak”, hävdar Derrida, ”att djur 
inte har något språk” (2002:400). Den andra kategorin, till vilken Derrida räknar sig själv, 
utgörs framför allt av poeter och profeter, män och kvinnor som faktiskt vågar tillstå att de har 
blivit tilltalade av ett djur (2002:382f).  
 
När Ursula ska försöka förklara vad det var som hände mellan henne själv och Flingan, efter 
den där dagen då hon satt på Flingans rygg och prövade att meditera, har hon svårt att finna de 
rätta orden.  

U: Jag tog med mig den känslan. Den sättet att liksom vara. Att känna mer… med hjärtat kanske… Och jag 
tror att, alltså vi är ju inte bara… fysiskt, hårt. Vi är ju ändå tänkande, kännande. Det är vi ju allihopa fast 
på olika sätt. [Drar efter andan]. Så där hittade jag nog att det fanns mer än bara…/…/ Nämen, vi började 
väl faktiskt kommunicera… då, tror jag. På ett sätt… som inte bara va ridskoleridning. 

 
Hon tycker att det är svårt att förklara det närmare och vi kommer överens om att det är väldigt 
svårt att sätta ord på den här typen av ordlös kunskap: 

U: [D]et är flummigt… /…/ Hästar är så mycket känsla! Dom är ju känslovarelser /…/ och vi kanske lever 
lite mycket i våra huvuden, med våra ord. Vi pratar bara med varandra. Vi glömmer bort liksom att vi har, 
att vi också är känslovarelser. Och där tror jag att det krockar [suckar djupt], att vi missar liksom det här 
kännandet.  

 

 
 
 
64 Kuzniar har förvånats över att t o m en djurrättsteoretiker som Tom Regan har varnat för att empatiska 

känslor gentemot sällskapsdjur är meningslösa, emedan sådana är oförmögna att skapa förändring: 
Regan anser att det istället måste till mänsklig logik för att driva reformer och ta ansvar för rationellt 
mindre kapabla varelser (Kuzniar 2006:4). 



69 

Som jag förstår Ursula menar hon att det var hennes eget förändrade beteende; detta att hon 
började fokusera på sina känslor – gjorde sig mottaglig på ett annat kommunikativt plan – som 
blev avgörande för att hon och Flingan plötsligt hittade ett sätt att nå varandra. Man skulle 
kunna säga att hon har tillät sig ett gränsöverskridande – hon vågade ett kliv över den 
kartesianska avgrunden – i tron, eller förhoppningen, att det kunde finnas något att hämta på 
den andra sidan. Kuzniar menar emellertid att det just är vid sådana tillfällen – när sådana 
gränser hotar att upplösas – som man möter det abjekta, ”det från vilket man vill distansera sig 
själv eftersom det rör upp olustiga och motbjudande associationer och därigenom hotar egots 
fasta gränser” (2006:6, min översättning). För min egen del menar jag, i enlighet med Kuzniars 
resonemang om att en person som sätter alltför stor tilltro till djurens kognitiva förmågor, som 
tillskriver dem ett ”människoliknande själsliv”, riskerar att bli anklagad för antropomorfism 
(Nationalencyklopedin). Kanske är det därför som Ursula här använder ordet ”flummigt”, något 
hon förmodligen antar att de som hånar den här typen av tilltro och gränsöverskridanden skulle 
kalla det. Hennes ordval skulle kunna tolkas som en slags omvänd strategisk sammanflätning: 
istället för att göra anspråk på att själv inneha samma positiva egenskaper som ens belackare 
(jfr Pripp 1999:44), förekommer man desamma genom att framställa sig själv med samma 
negativa omdömen som man antar att de skulle använda. Strategin blir ett sätt att så att säga 
”mota Olle i grind”. Jag föreställer mig att omvända strategiska sammanflätningar därför kan 
framkallas av den genans, eller skam, den egalitära djurälskaren kan känna inför denna risk, 
liksom inför mötet med det abjekta. Att kalla sina egna känslor för ”flummiga” är, menar jag, 
att distansera sig från dem. 
 
Ytterligare en möjlighet är att en sådan omvänd strategi skulle kunna förklara den melankoli, 
den subjektiva nöd och sorg, den känsla av ledsenhet som enligt Kuzniar uppstår vid 
ambivalenta identifikationer med djur (2006:6). Kuzniar menar att ”den melankoliska individen 
kämpar med den svårupplösta, icke erkända odelbarheten mellan självet och den Andre” 
(2006:7). Jag tolkar det som att den melankoliska hästmänniskan pendlar fram och tillbaka: 
mellan å ena sidan den dominerande intersubjektiva verklighetens naturliga inställning till den 
kategoriska skiljelinjen mellan djur och människa, och å den andra hennes egen subjektiva 
verklighet (den icke erkända odelbarheten), vars ”subjektivitet” visserligen kan diskuteras, 
emedan den inte sällan – som i såväl Ursulas som Görels fall – tycks vara baserad på hennes 
intersubjektiva utforskande av denna skiljelinje tillsammans med de Andra – hästarna. En 
möjlig tolkning av melankolin, menar jag, är att den omvända strategiska sammanflätningen 
skulle kunna betraktas som det slags ”självförräderi” Berger och Luckmann (1979:197) talar 
om. Förräderiet utgörs av förringandet av de djupa känslor hästmänniskan hyser för sin häst, 
men kanske framför allt av förkastandet av det abjekta, det vill säga den antropomorfiska, 
intersubjektiva verklighet hon erfar i mötet med sin häst. I hens försök att “passa in” i en social 
kontext där sådana känslor och verklighetsuppfattningar nedvärderas gör förkastandet av dessa 
att de blir vad Kuzniar, med stöd av Freud, talar om som ”outtalade” och ”försuttna”. Enligt 
Kuzniar menade Freud att outtalad och försutten kärleken till en annan människa i hemlighet 
blir en integrerad del av självet: melankolin signalerar därmed en tyst identifikation med 
personen som försvunnit (Kuzniar 2006:7f). Betraktat genom mitt fenomenologiska HAS-
perspektiv blir min översättning att melankolin – känslorna av ledsenhet och sorg som ibland 
erfars av egalitära hästmänniskor som Ursula och Görel – skulle kunna signalera en tyst 
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identifikation med de känslor och den verklighet som gått förlorade med abjektionen. Den tysta 
identifikationen med det förlorade gör att varje förräderi blir ett förräderi mot det egna självet 
(jfr Berger & Luckmann 1979:197f). Genom att inför såväl sig själv som andra tvingas förtiga 
eller till och med förneka sin djupa kärlek till ett djur; genom att tvingas förneka den känsla av 
nära eller ”andlig” kontakt hon tycker sig erfara med djuret; genom att vara tvungen att rida på 
detta djur på ett sätt som förvägrar det ett subjekt, fullt värdigt att älska, blir kärleken såväl 
outtalad som försutten och människans subjekt betraktar sig självt som utarmat, skadat, 
vingklippt. Men inte bara det: förräderiets verkan – och därmed sorgen – blir dessutom dubbel: 
för inte bara förråder hästmänniskan det egna självet, hon förråder även subjektet hästen och 
den intersubjektiva verklighet de erfar tillsammans. Det är i alla fall så jag förstår budskapet i 
Haraways flerartsperspektiv (multispecies perspective): Människan bör inte försöka avskilja 
sig från andra levande arter, människan har att ”dela sitt bröd” med sina ”companion species” 
på denna planet; alla är vi en del av en helhet, ett ”natureculture” (Haraway 2007). Och utan 
detta erkännande går vi själva förlorade. 

Möte i tillit och förtroende 
Britt, som under en stor del av sitt liv har arbetat i ”en väldigt manlig värld”, upplevde att två 
på varandra tätt följda mammaledigheter förändrade henne, gjorde henne mer närvarande, bättre 
på att lyssna och mer mottaglig för den andliga aspekten av livet: ”Barn och hästar är ganska 
lika, det handlar om att man är närvarande och sätter gränser och... lyssnar”, säger hon. Nu har 
hon svårt att tänka sig att gå tillbaka till sitt gamla jobb. Inte heller kan hon tänka sig att 
återvända till de formella kunskapsvägar och den traditionella stallkultur som tidigare utgjorde 
en viktig del av hennes vardagsvärld. Under de senaste åren har hon istället utforskat olika 
egalitära gemenskaper, och där kommit i kontakt med en i Sverige, i skrivande stund, ny praktik 
som går under namnet Trust Technique (TT). Trust Technique är en mindfulness-metod mellan 
djur och människor som kan skapa starka band av ömsesidig tillit och förtroende och fungera 
helande för båda parter, förklarar grundaren, den brittiske djurkommunikatören James French 
på sin hemsida (Trust Technique a). När jag träffar Britt, i början av år 2019 har hon studerat 
TT i ett par år med intentionen att bli så kallad practitioner. Hon ska just inleda sin 
praktikperiod och behöver ett antal hästar (och hundar) att öva på. Jag erbjuder henne därför 
min egen häst, mitt trettonåriga sto Notchka. Dels ser jag det som ett ypperligt tillfälle att göra 
deltagande observationer för denna studie, dels kan jag inte förneka att jag som hästägare 
naturligtvis också är kolossalt nyfiken. Vi gör upp om totalt sex kostnadsfria ”sessioner” då 
Britt ska träffa Notchka och utöva TT tillsammans med henne. Själv får jag vara med, men till 
en början hålla mig i bakgrunden. När Britt kvalificerat sig för att få arbeta också med den andra 
parten i relationen häst –människa, blir det dags för mig att lära mig att utöva tekniken själv. 
Under tiden innebär uppgörelsen att jag, för att förbereda mig inför sessionerna, får tillgång till 
de första introducerande utbildningsfilmerna i det flera hundra timmar långa videomaterial som 
ligger ute på nätet.  
 
I den första filmen ser jag grundaren James French sitta på gräset intill en häst som ligger med 
benen hopvikta under sig (Trust Technique b). Filmen börjar med att hästen vänder sig på sidan 
och prövande lägger sitt huvud i French knä. French sätter sig tillrätta och gör plats för den 
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stora tunga skallen. Hästen sluter ögonen och är till synes totalt avslappnad medan French sakta 
smeker den mellan öga och öra. I nästa klipp ser man att de befinner sig i en hage med flera 
hästar och människor, men allt är stilla – det enda som rör sig är insekterna och den svaga 
sommarbrisens lek i manar och svansar. Människorna sitter blixtstilla på marken med 
halvslutna ögon medan många av hästarna ligger ner, de som ligger utsträckta på sidan tycks 
vara inne i djup dvala, medan de som fortfarande står upp, står med sänkta huvuden, dåsiga 
ögon och slappt hängande underläppar – så som hästar som vilar eller sover gör. Men snart 
lägger sig också dessa ner, häst efter häst, intill de sittande människorna. Till slut är hela denna 
gröna gräskulle fylld av mediterande människor och hästar i olika storlekar och färger, fridfullt 
vilande på marken. Bilden är så osannolik att den liknar en pastoral illusion, eller till och med 
ett ”fejk” – som om en veterinär varit framme och gett en hel flock hästar något starkt lugnande. 
Men på en textskylt i slutet av filmen står det: ”These are rescued horses that have been 
rehabilitated from abuse, abandonment and neglect”. Detta är ett av de många uppdrag som 
French har för liknande rehabiliteringscenter på olika håll i världen. Ofta är det hästar, men det 
digra filmmaterialet har även exempel på hur han arbetar med andra djur – som lejon – vilka på 
olika sätt har förlorat förtroendet för människor – om de någonsin haft något. French arbetar 
emellertid inte bara med djuren – också de djurskötare som är satta att ta hand om de 
traumatiserade djuren får lära sig hur de ska komma dem närmare. Det här är en teknik som alla 
kan lära sig, menar French. Hemligheten är att inte prata, för pratar vi så tänker vi och tänker 
vi är vi inte närvarande. Ett annat problem med vårt pratande är att vi sällan säger vad vi menar, 
hävdar French. Vi är inte autentiska – något som är helt avgörande för att få ett djurs tillit. För 
French är det med andra ord i själva verket vårt språk, vår tal- och tankeförmåga, som står i 
vägen för oss – som hindrar oss från att få kontakt med de Andra. Vad som enligt Descartes 
gjorde oss överlägsna de andra arterna – förmågan att tänka och förmågan att genom språket, 
det enda ”riktiga” språket, ge uttryck för våra tankar (McCance:2013:141ff) – tycks i James 
French värld istället vara just det som gör oss underlägsna. Och att hästarna i filmen verkligen 
tycks ha fått förtroende för French visar nästa sekvens när han står vid utgången av hagen och 
genom att klappa i händerna omedelbart får med sig hela flocken, ett dussintal hästar, ut ur 
hagen. De följer honom glatt och villigt, utan att tveka, de som kommer sist fattar till och med 
galopp för att komma i fatt. Tillsammans ger de sig ut på en lekfull ”följa John” i skogen, där 
French är John som hoppar över stockar och stenar, upp och nerför slänter med de lösa hästarna 
härmandes bakom sig. Sekvensen avslutas med att han rider barbacka på de slingriga 
skogsvägarna på en av hästarna, i både skritt och galopp och utan vare sig huvudlag eller något 
annat hjälpmedel för att styra.  

Vara i nuet 

När det så blir dags för Notchkas och min första session i Trust Technique börjar Britt med att 
gå in i ett meditativt tillstånd, ett ”present moment”, för att se om känslan ”smittar av sig” – om 
hon kan ”få ner” Notchkas tänkande. Det visar sig till en början vara svårt: Notchka har sin 
egen agenda: hon har hela sin uppmärksamhet inställt på det första vårgräset som så smått har 
börjat spira på marken. Hon förstår inte alls varför vi hämtar henne från hagen, binder upp 
henne vid bommen, och sen ställer oss intill och gör… ingenting. Vi bara står där, helt tysta. 
Hon tittar frågande på mig. Britt, som står närmast intill hennes bog, tycks hon knappt lägga 
märke till. Notchka vänder bort huvudet, tittar åt ett annat håll eller prövar att sträcka sig ner så 
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att hon kommer åt gräset under bommen. Britt får upprepade gånger be henne att släppa 
tankarna på gräset genom att ta upp hennes huvud med hjälp av grimskaftet. Notchka – som är 
van vid att gå lös en stund på gården och leta gräs och annat ätbart medan jag plockar fram 
skötarbox och ridutrustning – tittar åter frågande på mig. Hennes idé om att stå uppbunden är 
att jag ska sätta igång att borsta, kratsa och sadla. Nu händer ingenting av allt detta och det är 
därför inte lätt för henne att begripa vad vi vill – eller ens att vi vill något. 
 
Efter sessionen berättar Britt att hästar tycker att det är konstigt med människor som plötsligt 
inte beter sig som människor; som inte har huvudet fullt med tankar och intentioner; som inte 
hela tiden gör saker med dem. Jag förstår precis vad hon menar: de flesta ryttare har en agenda 
för dagen när de åker till stallet och det är mycket att tänka på, hjärnan går varm: först ska 
hästen hämtas (från hagen eller boxen), sedan ska den ”ställas upp”, täcket ska av, borstning 
och kratsning vidtar, ben lindas, sadel och träns ska på, kanske ska hästen rakas denna dag, 
kanske ska den gå i skrittmaskinen, kanske kommer massören, veterinären, eller hovslagaren, 
kanske står ridning på schemat, hur ska jag hinna och när var det jag skulle hämta på dagis? 
Väl inkommen på ridbanan fylls ryttarens tankar på ytterligare – förmaningar från ridlärare, 
tränare och olika träningstips ekar i huvudet: alltid ha en plan – annars är det ingen mening; 
dagens övningar måste leda till något, det ska finnas ett mål och man ska helst inte ge sig förrän 
man nått dit; idag ska vi träna galoppfattningar, idag ska vi hoppa 1.40, idag är det rakriktning 
på fyrkantspåret som gäller och kanske ska vi komma till piaff? Få frågar sig om hästen 
möjligen hade en agenda för dagen. Hästen hade kanske tänkt sig göra något helt annat? Enligt 
Britt är hela idén med TT den att vara tillsammans med hästen utan att göra något – på så sätt 
ger man den en möjlighet till djup avslappning, ”det är det, det handlar om”, säger hon. Man 
har inte heller några förväntningar på att hästen ska börja kommunicera, berättar hon vidare. 
Det är först när en häst upptäcker att det faktiskt finns utrymme att slappna av mentalt 
tillsammans med en människa, som tilliten uppstår, och det är först då som det kan, som hon 
säger, ”börja flöda”. Vägen dit är att ”bara vara i stillheten”. 
 
Så hur gick det då? Ja, under den första sessionen såg jag efter en stund, kanske fem minuter, 
hur Notchka plötsligt släppte sitt fokus på gräset och istället vände sig mot Britt. Som om hon 
först nu hade varsnat henne. Hon nosade på Britts händer som denna höll framför sig. Därefter 
vände hon sig framåt igen och började tugga (utan att ha något i munnen) – ett tecken som såväl 
NH-folk som equiterapeuter tittar efter, en bekräftelse på att hästen upplever något slags 
välmående eller att spänningar släpper. Strax därpå sänkte hon huvudet, fick något inåtvänt i 
blicken och började blinka – också detta tecken på avslappning. Hennes beteende liknade det 
man kan se hos en häst som får fysioterapeutisk behandling, som massage eller akupunktur.  
 
Vi genomför därefter, som avtalat, ytterligare fem sessioner om 30–60 minuter vardera. För 
varje gång visar Notchka allt tydligare att hon är med på noterna och att hon tycker att det är 
rätt skönt med dessa stunder tillsammans med oss. Mellan gångerna med Britt, går vi 
händelserna i förväg och övar för oss själva, Notchka och jag, och det händer flera gånger att 
jag faktiskt upplever att hon ”bjuder in” mig att ”chilla”. Hon ställer sig då alldeles stilla, intar 
en avslappnad kroppshållning och får den där inåtvända blicken.  
 



73 

Efter den sjätte och sista sessionen tar vi ett sommaruppehåll, men när vi ses igen på höstkanten 
är det min tur att få instruktion i hur man gör. Denna gång är vi på paddocken och har Notchka 
lös. Som vanligt strosar hon omkring och noppar tistlar och annat som växer där. Vi låter henne 
vara, eftersom Britt just nu koncentrerar sig på mig, på att öva mig i present moment, det vill 
säga att verkligen klara av att stå blick stilla och tänka på ingenting, bara vara i stillheten och 
nuet och stirra på en punkt framför mig. Genom att lägga hela mitt fokus på att inte röra mig, 
inte ens röra blicken utan bara stirra på den där punkten, är det omöjligt att samtidigt tänka, 
menar Britt. Tankar kommer och går visserligen hela tiden genom medvetandet, men det är 
skillnad på att bara notera tankarna – erkänna dem – och att tänka. Men jag tycker det är svårt 
– i synnerhet som jag hela tiden reflekterar över hur jag ska kunna använda den här erfarenheten 
i min uppsats – och ändå har jag själv både praktiserat och undervisat i mindfulness och yoga. 
Men just som jag faktiskt lyckats stå ”tanklös” i vad som känns som en halv minut, och får 
beröm av Britt, upphör plötsligt Notchka med sitt envetna ätande och kommer fram och ställer 
sig ”på plats” intill min högra sida. Britt säger att hon måste ha känt att jag var närvarande och 
att hon då blev nyfiken och ville vara med. För mig själv måste jag erkänna att det faktiskt inte 
är likt Notchka att välja bort mat för att komma och vara med mig. När jag strax därpå bjuder 
in henne att vara med mig i present moment är hon ”på” direkt och hon stannar även kvar i 
tillståndet (det vill säga utan att låta sig distraheras av något i omgivningen) längre än hon gjort 
någon gång tidigare. Vi får beröm av Britt och strax därpå börjar Notchka gäspa: stort och om 
och om igen – också det en typisk reaktion vid fysioterapeutisk behandling eller vid eftergift i 
NH-träningen.65 
 
Lagt sig ner har hon dock aldrig gjort – det som inom TT-läran anses vara tecken på maximal 
avslappning . Men jag tänker att det är mer sannolikt att det är hästar som vanligtvis känner sig 
osäkra och spända ihop med människor – eller som till och med är traumatiserade, som hästarna 
i filmen – som gör det. För en individ som varit förskonad från de flesta trauman är ”wow-
faktorn” i en människas mentala närvaro nog inte är lika hög. Till saken hör också att Notchka 
visade betydligt större intresse för att gå in i present moment de gånger vi före sessionen först 
hade gjort något som inbegrep fysisk aktivitet, som en längre stunds ridtur inkluderande stopp 
med för henne härliga tillfällen till gräsbetning – Notchkas (och de flesta andra hästars) 
favoritsysselsättning. Jag tänker att det ju inte heller är så konstigt. Också en häst har 
förväntningar. Att stå och ”chilla” är ju något hon kan ägna sig åt ändå, med sina kompisar i 
lösdriften. De dagar jag kommer och hälsar på ”händer” det äntligen något.  
 
Så nej, det är nog snarare jag – och inte Notchka – som har en del att lära mig av de här 
sessionerna. Inte bara upptäckte jag hur oerhört svårt det är att faktiskt inte tänka på något alls 
– som NH-människa har jag gått omkring och haft en föreställning om mig själv som någon 
som inte är som de Andra hästmänniskorna; de som pratar hela tiden, som hela tiden tänker på 
annat, har halva sin uppmärksamhet riktad mot något annat än hästen. Sådan är ju inte jag, har 
jag trott. TT-sessionerna fick mig att inse att jag faktiskt aldrig har bara varit med henne. Korta 

 
 
 
65 Eftergift – se not 31. 
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ögonblick här och där, ja, men aldrig så här långa, intensiva stunder som krävs för att man 
verkligen ska komma ner i puls och tankeaktivitet. Jag har därför fått omvärdera min syn på 
mitt eget tålamod, inse att jag ibland faktiskt saknar det, vilket gör att jag missar väldigt mycket 
i det vardagliga livet. Det händer alltför ofta att jag låter mig flygas iväg i mina egna tankar och 
reflektioner, eller att jag avbryter och tar över, istället för att så att säga ”öppna kanalen” och 
verkligen lyssna på vad min häst och mina medmänniskor faktiskt försöker säga mig. 

Sammanfattning  
I detta kapitel har jag diskuterat hur föreställningar om andlighet, närhet och tillit utgör olika 
uttryck för den egalitära hästmänniskans erkännande av hästens subjekt. Jag undersöker också 
några av de implikationer som sådana föreställningar kan föra med sig – som till exempel för 
Ursula, som upplevde att hon med hjälp av tankeöverföring och meditation plötsligt nådde fram 
till sin istadiga ponny Flingan, men som när hon försökte dela denna upplevelse med sin 
omgivning möttes av oförståelse och hån. Jag berättar om Görel som först när hon lämnade 
ridskolan vågade ge sig hän åt sitt behov av att verkligen vara nära hästarna. Jag sätter Ursulas 
och Görels erfarenheter i relation till det hån som Kuzniar menar kommer ur människors rädsla 
för att sentimentalisera djuren, bli för intima med dem (2006:4). Jag undersöker om den 
melankoli som enligt Kuzniar kan uppstå vid människors ambivalenta identifikationer med djur 
även kan härledas ur det slags självförräderi (Berger & Luckmann 1979), som den hånade 
hästmänniskan tar till i rädsla för det abjekta (Kuzniar 2006:7f), och i rädsla för att beskyllas 
för antropomorfism och ”flum”. Självförräderiet sätter jag också samman med benägenheten 
att tillämpa vad jag kallar omvänd strategisk sammanflätning (jfr Pripp 1999:44) där den djupt 
älskande och andligt sökande hästmänniskan förekommer sina belackare genom att omtala sig 
själv i samma nedsättande ordalag som hon tror att de eventuellt skulle göra.  
 
Jag har även berättat om Britt som efter sin föräldraledighet kände att hon inte kunde gå tillbaka 
till den manliga värld där hon arbetade tidigare, varför hon istället valde att utbilda sig till 
”practitioner” i Trust Technique – en mindfulness-metod som sägs kunna skapa ömsesidig tillit 
och förtroende mellan djur och människor och som framgångsrikt har använts vid 
rehabiliteringscenter för traumatiserade djur. I en auto-etnografisk deltagande observation 
(Ingridsdotter 2017:46ff; Högström 2010:40; Khosravi 2010:5) låter jag Britt använda mig och 
min häst Notchka som övningsobjekt i sin utbildning till practitioner. Så som det framträder för 
mig, som varande matte, är detta för Notchka ett nytt och till en början mycket underligt sätt att 
umgås med en människa. Men snart finner hon att också människor kan vara djur: också en 
människa kan befinna sig i nuet, vara ”på kanalen”, vara en artfrände, någon man kan ”dela sitt 
bröd med”, en ”cum panis”, (Haraway 2007:17). Själv upplever jag att jag får en slags förnyad 
och lite annorlunda kontakt med min häst, men jag upptäcker samtidigt hur oerhört svårt det är 
att som människa släppa på prestationskraven och otåligheten – att inte tänka på nånting, att 
verkligen vara i stillheten, i nuet. 
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”Shunka-wakan, nagi-ki uachi elo”  
”Jag behöver den här hästens själ” 

 
Inledningsvis skisserades bilden av en just nu pågående genomgripande förändring av synen på 
människans och hästens relation. På flera håll runt om i världen förutspår mer eller mindre 
inflytelserika auktoriteter på det ekvina området såväl ”hästrevolutioner” (Nevzorov 2011:123f, 
322) som ”paradigmskiften” och ”hästarnas frigörelse” (De Giorgio & Schoorl 2016:93). Min 
förhoppning är att denna studie har bidragit till förståelsen av de senaste decenniernas 
framväxande av egalitära gemenskaper i Hästsverige, liksom av dessas erkännande av hästen 
som varande ett subjekt. Jag har använt mig av HAS-perspektivet, med dess uppehållande kring 
olika aspekter av relationen mellan människa och djur, liksom dess posthumanistiska kritik av 
synen på människans överordnande position i världsordningen (Wolfe 2009:567). Jag har också 
haft en fenomenologisk utgångspunkt, det vill säga jag har studerat hur hästmänniskor i samspel 
med varandra subjektivt konstruerar, erfar och förstår sin verklighet, utan hänsyn till huruvida 
denna verklighet kan betraktas som objektivt ”korrekt” eller inte. Med hjälp av dessa båda 
perspektiv har jag försökt besvara följande frågeställningar: Vilka kunskaper håller den 
egalitära hästmänniskan för ”verkliga” och därmed ”sanna”? Vilka uttryck tar sig hennes 
erkännande av hästen som ett subjekt? Vilken mening tillskriver hon detta erkännande och hur 
erfar hon de etiska och praktiska konsekvenserna av detsamma? För hästen? För henne själv 
som hästmänniska? Om hästen är ett subjekt, det vill säga äger agens, intentionalitet och 
kognitiva förmågor – vad upplever den egalitära hästmänniskan i så fall att hästen gör med 
henne? Vad kan den lära henne? Hur tolkar, förstår och hanterar hon i så fall denna kunskap? 
Under arbetets gång har vissa ideal inom de här undersökta egalitära gemenskaperna kommit 
att framstå som särskilt centrala. Dessa är: naturlighet, hållbarhet, välfärd, relation, lust, 
samtycke, autenticitet, närvaro, andlighet, närhet och tillit. Den egalitära hästmänniskans 
strävanden efter att förverkliga och upprätthålla dessa olika ideal kan ses som olika uttryck för 
hennes erkännande av hästen som ett subjekt. 
 
Vad avser det första idealet, naturlighet, råder en skiftande syn på vad som är ”naturligt” för en 
häst. I denna studie har jag uppehållit mig kring tre aspekter av naturlighet: 1) Vad som anses 
vara naturliga livsbetingelser för en häst; 2) vad som anses vara naturligt ledarskap i hästarnas 
värld; 3) hur ”naturligt” ett umgänge mellan hästen och människan uppfattas vara. Vad gäller 
den första aspekten försöker många egalitära hästmänniskor – med utgångspunkt från kunskap 
som man håller för ”verklig” och ”sann”, det vill säga såväl egen, empirisk och praktikbaserad 
kunskap, som kunskap som man uppfattar som epistemisk – ge hästen ett så naturligt liv som 
möjligt, genom att – om möjligt – hålla den på lösdrift istället för i stall. Medan traditionell 
uppstallning av hästen av många upplevs som både bekvämare och säkrare för människan, 
eftersom hon har större behov än hästen av bekvämligheter som ljus och värme, och av att 
kunna gå torrskodd, anses lösdriften istället ta större hänsyn till hästens välfärd genom att den 
tillgodoser hästens rörelsebehov, dess behov av frisk luft och möjlighet till interaktion och 
fysisk kontakt med sina artfränder. Att hålla hästen på lösdrift istället för på stall är därför ett 
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uttryck för erkännandet av hästen som subjekt. Men det är samtidigt att betrakta som en etisk 
konsekvens av detta erkännande, eftersom ett liv i lösdriften uppfattas som befrämjande av 
utvecklingen av hästens kognitiva, sociala och affektiva förmågor – även om det för 
hästmänniskans del har den praktiska konsekvensen att hon ibland får klafsa omkring i djup 
lera och famla sig fram i mörkret för att förhoppningsvis finna sin häst där någonstans, 
fullständigt täckt av svårborttagen, intorkad lera.66 Den andra aspekten av naturlighet handlar 
om kunskapen om vad som är naturligt ledarskap för hästar. Den, vad man inom fenomenologin 
kallar, naturliga inställningen till ledarskap har, såväl i den traditionella stallkulturen som inom 
natural horsemanship-rörelsen, varit att hästen måste domineras: den måste ”veta sin plats”; 
”veta vem som bestämmer”. Inom de egalitära gemenskaperna är dessa förgivettagna 
”sanningar” idag starkt ifrågasatta, varför jag är beredd att hålla med dem som talar om ett 
”paradigmskifte” – i alla fall vad avser de informella kunskapsvägarna – de som anser sig stå 
utanför den traditionella, hegemoniska ridsportvärlden. Inom dessa överges idag i allt högre 
grad den tidigare tron på nödvändigheten av ett dominant ledarskap, liksom den föreställda 
”verklighet” – som kunskapen om den ”naturliga hierarki” som en hästflock traditionellt ansetts 
utgöra. Denna omvärdering av kunskap är ytterligare ett exempel på hur erkännandet av hästen 
som varande ett subjekt kommer till uttryck, men också ett exempel på det kontingenta 
förhållningssätt som jag menar utmärker de informella kunskapsvägarna: här finns en 
beredskap att just omvärdera vad man håller för ”kunskap”, liksom ett ständigt sökande, i 
förhoppningen om att nå djupare ner i vad man uppfattar som de ännu fördolda ”sanningarna” 
om hästens särart och väsen. Den tredje aspekten av naturlighet rör kunskapen om att umgänget 
mellan bytesdjuret hästen och predatorn människan egentligen inte kan betraktas som särdeles 
”naturligt” för en häst, och att relationen med människan svårligen kan ersätta de relationer 
hästen har med sina flockmedlemmar. Inom de egalitära gemenskaperna ifrågasätts därför 
människans rätt att för sina egna intressens skull flytta hästar hur som helst, och därigenom 
bryta gruppkonstellationer utan hänsyn till den trygghet flocken utgör och till de affektiva band 
som finns mellan de olika subjekten i en hästflock. En etisk och praktisk implikation av detta 
är att en del egalitära hästmänniskor avstår från att ta med sig sina hästar på olika tävlingar och 
träningsevenemang (clinics), eftersom sådana oftast anordnas på annan ort och därmed kräver 
just separationer och förflyttningar.  
 
Ett annat centralt ideal inom de egalitära gemenskaperna är respekten för hästens kropp, dess 
fysiska hälsa och hållbarhet. Hållbarhetsaspekten är kanske det viktigaste skälet till varför man 
numera avstår från att tävla. Människan har ingen rätt att parasitera på hästens fysiska 
företräden för att tillfredsställa sitt eget behov av fart, spänning, ära och berömmelse. Man anser 
att människans lust att tävla, visa upp sig och prestera – hennes tävlingsinstinkt – riskerar att gå 
ut över hästen. Den etiska konsekvensen av denna insikt är att det traditionella förgivettagandet 
att hästar är tävlingsredskap därför har ersatts av uppfattningen att ridningen – vare sig den sker 
på tävlingsbanan eller ute i naturen – måste vara meningsfull för båda subjekten, för människan 

 
 
 
66 Hästar älskar att rulla sig i lera eftersom den intorkade leran sägs skydda hästen från insektsangrepp – 

något som ställer till det för hästmänniskan eftersom all lera måste avlägsnas innan hon kan lägga på 
sadel eller sätta på träns. Leran anses annars kunna ge skavsår och liknande besvär. 
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och hästen. Den praktiska konsekvensen är att de flesta undviker att tävla. Detta innebär 
emellertid inte ett totalt fördömande av hästsporten. Kan tävlandet ske på ett för hästen 
skonsamt sätt och utan att fördärva relationen mellan de båda arterna kan det uppfattas som 
acceptabelt. 
 
Relation före prestation är ett annat ideal som återkommer genom materialet och som ger 
uttryck för den egalitära hästmänniskans erkännande av hästen som varande ett subjekt. Inom 
akademisk och kraftskapande ridkonst betraktas inte bara hästens fysiska uppbyggnad och 
hållbarhet som A och O – minst lika viktigt är att framkalla hästens lust och få dess samtycke: 
Man vill ha hästen ”med sig”: få den att vilja bli riden, vilja träna. Det är då det blir roligt att 
rida, roligt att träna, och det är då erkännandet av hästens subjekt får sin mening för 
hästmänniskan. Men det förutsätter en fungerande dialog med hästen, ett frågande och 
lyssnande, samt en tillitsfull relation på individnivå – mellan två subjekt, mellan just den unika 
människan och just den unika hästen. Detta ställer i sin tur krav på den posthumanistiska 
människan, på hennes autenticitet och närvaro. Som en konsekvens måste hon vända sig ”inåt”, 
rannsaka sig själv och söka sitt eget hjärtas sanningar. Till sin hjälp har hon ”kontemplativa 
praktiker”, som yoga och meditation. Men framför allt har hon hästarna: hästarnas vars sätt att 
leva – att ta dagen som den kommer, vara i nuet och njuta långsamheten – ger henne perspektiv 
på hennes eget levnadssätt, ställer henne mot väggen, blottar hennes självförräderi och 
påminner henne om vad det var hon en gång sökte hos hästarna: närheten. Detta är vad hästen 
gör med henne. Detta är vad som skänker hela hennes egalitära projekt mening. 
 
Med de nya egalitära gemenskaperna – vars inriktningar och informella kunskapsvägar med 
internets hjälp spreds över den ekvina världen vid tiden för millennieskiftet – befästs bilden av 
den posthumanistiska människan; hon som istället för att vidmakthålla den förmenta skiljelinjen 
mellan djur och människa nu försöker överbrygga denna ruptur; hon som söker efter 
”naturecultures”, efter möten där hästar och människor – med Haraways ord, “blir dem de är i 
en slags relationsdans, inte ur intet, utan som en följd av de ömsom gemensamma, ömsom 
separata arvegods de för med sig från såväl före som vid sidan av detta möte (2007:25, min 
översättning). Genom att skåda hästen på nytt, se den för det subjekt den med alla sina erkända 
kognitiva förmågor anses vara, förkastar den egalitära hästmänniskan den kartesianska 
skiljelinjen; hon förkastar föreställningen om att mänskligt språk och mänskliga tankar skulle 
göra människan överlägsen hästen, hon förkastar tanken att det bara är människan som har 
utrustats med en själ (McCance 2013:2). Enligt den ryske hästmannen Nevzorov lånar hon 
hellre sitt öra till orden från siouxernas gamla medicinmän: ”Shunka-wakan, nagi-ki uachi elo”, 
vilket enligt Nevzorov betyder ”Jag behöver den här hästens själ” (2011:322). Hästen betraktas 
som en människans vägvisare, någon som kan hjälpa henne i hennes aldrig upphörande strävan 
att förstå hur hon ska vara just människa. Genom att på mer egalitära villkor umgås med hästen, 
genom att verkligen försöka se den för vad den är, tycker sig den egalitära hästmänniskan ha 
förstått att det finns kunskap att nå bortom tanken, bortom orden, bortom det mänskliga språket 
och intellektet. Hon när en förhoppning om att hon själv, i mötet med denna ekvina varelse, kan 
återuppväcka och återutveckla de egenskaper hon upplever sig ha förlorat: egenskaper som 
autenticitet, närvaro andlighet, närhet och tillit, och att hon därigenom, med Haraways ord, 
själv, äntligen, eller återigen, kan ”bli den hon är” (2007:25).  
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Källor 

Intervjuer, mejl, ljudupptagningar och deltagande 
observation 
20 timmar inspelade intervjuer med 13 olika informanter, gjorda under vårarna 2018 och 2019.  
 

1. Britt 13/3 (per telefon) 14/3, 28/3, 4/4, 2019 
2. Joanna 24/3, 2019 
3. Diana 21/3, 2019 
4. Klas 26/4, 2018 
5. Bodil 8/5, 2018 
6. Susanna 8/5, 2018 
7. Rebecca 8/5, 2018 
8. Kajsa 8/5, 2018 
9. Görel 26/4, 2018 
10. Anna 25/4, 2018 
11. Åsa 19/4, 2018 
12. Beata 17/4, 2018 
13. Ursula 12/4, 2018 

 
Merparten av intervjuerna är transkriberade. 
 
Anteckningar från och ljudupptagningar av totalt 17 timmar deltagande observation av olika typer av 
interaktion mellan hästmänniskor och hästar och mellan hästmänniskor och andra hästmänniskor. 
Observationerna har utförts vid elva olika tillfällen, på fem olika platser i Sverige under våren och 
hösten 2019.  
 

1. Britt och Notchka 28/3, 30/4, 12/4, 18/4, 26/4 samt 27/9, 2019. 
2. Joanna och Frodi 24/3, 2019 
3. Diana, Ninja och Fjodor 21/3, 2019 
4. Retreat-dagen med hästar 9/3, 2019. 
5. Akademisk ridkonst, lektioner 8/5, 2018 
6. Akademisk ridkonst, lektion 26/4, 2018 

 
Delar av de ljudupptagningar som innehöll gruppsamtal har transkriberats. 
 
Materialet förvaras hos författaren. 
 
Därutöver har viss mejlkorrespondens förekommit mellan mig och vissa informanter för vissa 
klargöranden. 
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