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Abstract 
 
Developing power to act – a study of how girls 
create an identity in a horse stable milieu. By 
Lena Forsberg 
 
This thesis is about organized riding as an arena for girls’ leisure ac-
tivity, in which they create a specific identity. My aim was to interpret 
and analyze the way girls create meaning out of the social and cultural 
context of the riding school. Particular focus is put on how gender is 
constructed through activities and actions within the discourses re-
vealed through language, rules and symbols. My questions of research 
are: What does the cultural practice in the stable look like? What di-
mensions are important for the girls’ identity creation? How do the 
girls position themselves through action, language and symbols? 
Which gender positions are available? Which positions are valued and 
not valued within the stable? How do their positions in the stable dif-
fer from what they see as their positions at school? 
 
Theoretically I rely on a social constructive perspective and with my 
interest focused on which ideal, norms and values the girls have to 
relate to. For my analyzes I use theoretical writings by Foucault, But-
ler and Skeggs, specially their constructs about power, meaning and 
materiality. The structure of the stable imposes power on the girls 
through its discourses. The girls, on the other hand, exert power on the 
horses and other young people in the stable through their competence 
and position. Within the space, which emerges and develops through 
the social interaction the girls together create meaning of their lives in 
the stable. Materiality is shown through their execution of personal 
competence, which they gain through the responsibility and leadership 
over the horse. 
 
My empirical data partly consists of personal life stories from the 
1950´s up to now told by women at different ages, who had spent con-
siderable time in the stable. I have, also, made observations of and 
talked to a group of girls, spending their leisure time in a local stable 
taking care of the horses and riding. A year later I made follow up 



 
 

 

interviews with the same girls. 
 
The data analyzes resulted in three major themes: Meeting the horse, 
Meeting with the culture and Meeting with people in the stable. Dif-
ferent dimension emerged within these themes important for my un-
derstanding of how the girls positioned themselves in the stable. The 
girls’ interaction with the horse is what makes riding different from 
other leisure activities. Since the horse is not safe to handle the girls 
need to be determined, distinct and ready to take action. Through this 
they create a self image of courage, action and determination. The 
legitimacy of the culture is shaped by the discourses: Responsibility 
and Work, Care giving and Military discipline. Through these the girls 
learn that the milieu with horses means hard work and severe chal-
lenges, which they are expected to manage. In return they are seen and 
look upon themselves as industrious and responsible persons. The 
theme Meeting people focuses on the social encounters, which occur 
in the riding school. Being with their friends in the stable is central. 
Homo-social friendship is more important than heterosexual play. The 
girls consider themselves different from other girls outside the stable. 
They called themselves "not abashed" as they did not care about ap-
pearance. They had the opportunity to handle gender expectations of 
the society in a different way. My conclusion is that girls in the stable 
have a place where they can create a gender identity, which is wider 
than the traditional norms about how girls should behave and look. In 
this place their drive to take action and be in the lead gets a meaning, 
they are heroes in a non compromise world.      
 
 
 



 
 

 

Förord 
 
Jag vill börja med att rikta ett tack till mina föräldrar som antingen 
lyckades med konstarten att skapa en tjurig gen som präglat mig ge-
nom hela livet, alternativt att de lyckades socialt lära mig att det syn-
nerligen är en bra egenskap att ha med sig i. Att jag skulle ha använd-
ning av det i forskningsarbetet var det nog ingen som förutsåg men det 
har uppriktigt sagt varit en förutsättning. 
 
Min familj som består av David, Eddie och Kajsa är dem som dagli-
gen står ut med en rebellisk morsa. Utan deras stöd skulle arbetet inte 
vara något värt, JAG ÄLSKAR ER! Jag vill också rikta ett tack till 
Kajsas pappa John som fortfarande står mig nära och är en av mina 
bästa vänner. 
 
Vänner är något som under forskningprocessen är en viktig del och 
där vill jag rikta ett varmt tack till doktoranderna vid Arena livsstil, 
hälsa och teknik, Anita, Carina, Hugo, Åsa och Anders, särskilt den 
sistnämnda för våra upptåg med missade bussar och våra stressade 
turer där du fick invänta en flåsande höggravid undertecknad under 
våra turer till doktorandkurserna. Jag vill också tacka Lisbeth och 
Mari som jag arbetat i kurserna tillsammans med. Jag har fortfarande 
sorg över att mina luncher med dig, Mari, inte kommer att fortsätta 
som förut. På institutionen vill jag nämna Eva-Stina och Dennis, ni är 
liksom otvunget peppande och positiva, tack. Och inte minst Gunnar 
Landsell. Dina diskussioner och idéer om hästbranschen har varit oer-
hört stimulerande. 
 
Utanför universitetet finns det också vänner som stått ut med mina 
diskussioner och som varit till stor hjälp. Dessa är Jenny, Jörgen och 
Helena, ni har under olika faser i forskningsprocessen varit till ovär-
derlig hjälp. Jenny genom att ringa i princip varje dag, Jörgen med 
formalia och bildredigering och Helena för kritiska synpunkter på mitt 
forskningsarbete och vänskapliga utbyten. 
 
Jag vill också naturligtvis tacka mina informanter, alla hästtjejer och 
hästar som ingått i studien, samt Luleå tekniska universitetet som gav 
mig doktorandbidrag. Institutionen för pedagogik och lärande ska ha 



 
 

 

tack som anställde mig, samt institutionen i Skellefteå där jag haft min 
arbetsplats. Jag vill också tacka Nordea som lät mig få ett resestipen-
dium till Skottland.  
 
Slutligen vill jag rikta tack till de människor som på olika sätt stöttat 
mig, de som särskilt trott på min förmåga under olika skeenden i mitt 
liv. Lars Stighäll, Åke Häggström, Clas-Göran Sundell och inte minst 
min handledare Ulla Tebelius. Boken är tillägnad till er, som förmår få 
människor att växa. Ulla har jag nu senast arbetat med i snart 5 år och 
det är fortfarande stimulerande och kittlande. Jag hoppas vi inte är 
färdiga med varandra…. 
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1 Inledning 
 
 

”Vi kallade oss Balla Gänget. Åsa, Åse, Klax, Carina, Mysan och jag, 
Vampe. Jag fick heta Vampe för att mina hörntänder växte uppe i nä-
san. Typ. Vampyren då, inte vamp. Anne och Gnu var stödmedlem-
mar, oklarhet råder fortfarande denna dag, kring varför de aldrig fick 
bli fullvärdiga diton. Hierarkin var något i hästväg, pardun the pun. Vi 
var små som hästskitar, men gick ändå i stora stallet, alltså vi skötte 
om och red på stora hästar, inte ponnies. Vad stallet handlade om 
egentligen? Jo, det du, det handlar om hur man går från en liten häst-
skit till den som bestämmer….DET är vad stallet handlar om” (Rolf-
ner, [online] 2007). 

 
Texten är hämtad från en självbiografisk sida på Internet, i en avkor-
tad, omarbetad version. Den ger en försmak om avhandlingens inne-
håll i att försöka beskriva stallets karaktäristiska drag som har stor 
betydelse för många flickors fritidsliv. Utdraget avslöjar att stallet 
skapar en känsla av kompetens och egenmakt, inte bara i mötet med 
hästen utan även i ridskolans stallkultur.  
 
Ridskolan är tillgänglig från tidig morgon till sen kväll. Den befolkas 
av flickor och kvinnor i varierande åldrar och för vissa grupper i stal-
let blir miljön något av en samlingsplats. Ibland har träffpunkten be-
skrivits som en fritidsgård, men karaktäriseras snarare av att vara ett 
slags ”frivilligt” arbetscenter. Många vid ridskolan rider en gång i 
veckan och är nöjda med det, men de som vill mer än motionsrida 
fogas in i en arbetsstruktur där de förväntas utföra ansvarsuppgifter. 
Arbetsstrukturen återfinns även i kontakten med privatryttare där skö-
taren mot arbetsprestationer i bästa fall får möjlighet att rida. Ibland är 
ansvarsuppdragen avancerade och komplicerade, och kan röra liv och 
död. Många gånger handlar det om att lösa problem alltifrån vatten-
koppar som frusit sönder till stallflickornas egna invecklade intriger. 
De tränas i att hantera realiteter.  
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Min egen realitet präglas av att jag var hästflicka själv under min upp-
växt och har inte vuxit ifrån ridskolan som arena (vilket man oftast 
förväntas göra). Jag håller fortfarande träningar på olika nivåer, jag 
har själv för närvarande tre unghästar som jag säljer när de är grund-
utbildade (och sen köper nya), och jag är ”ridfröken” för min dotters 
ridskolegrupp på ridskolan. Min erfarenhet från ridskola skiljer sig 
alltså inte särskilt från de flickor jag studerar. 
 
Trots att jag är väldigt delaktig i hästkulturen privat har forsknings-
processen påverkat formerna och till viss del förändrat min syn på min 
egen vistelse i stallet. Jag har varit tvungen att ifrågasätta det som sker 
i stallet, vilket har resulterat i att ”min egen hästvärld” som tidigare 
symboliserats av ” handling, färdighet och känsla”, och inte särskilt 
mycket av ”ifrågasätta, vända på perspektiv och teoretisera om själ-
vaste kulturen”, har nu i perioder fått mycket av det senare. Jag är 
övertygad om att det kommer ut något gott även för min ridförmåga. 
En fördel med ridsporten, (om man inte är alltför drabbad av ridskador 
genom alla avfallningar genom åren) är ju att man kan rida ännu när 
man är 60 +(se till exempel Ulla Håkansson landslagsryttare). 
 

Fritidsvetenskaplig relevans 
 
 
Ridsport är en fritidsaktivitet som flickor ägnar sig åt och som hör till 
de populäraste sporterna bland flickor (Ridsportförbundet, 2006).  
Sverige är i dag ett av Europas hästtätaste länder och har en allmän 
ridverksamhet som är unik i världen. 220 000 personer är anslutna till 
landets ca 600 ridskolor. 83 procent av medlemmarna är kvinnor och 
flickor. Cirka hälften av dem som rider är yngre än 25 år och merpar-
ten är flickor (Ståhlberg, 1999). På ridskolorna är varken klass eller 
etnicitet framträdande utan de tenderar snarare vara en sällsynt homo-
gen grupp människor, svenska medelklassflickor, vilket gör att jag 
inte berör klass i särskild utsträckning.   
 
Statens engagemang i fritidens organisering har varit av avgörande 
roll i framväxten av ridskolorna i Sverige. Ca 70 % av ridskolorna är 
idag kommunägda och finansieras även genom aktivitetsstöd. Detta 
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har drivit fram den unika karaktären inom ridsport där många har fått 
möjlighet att rida, till skillnad från andra länder där ridning fortfaran-
de klassas som en överklassport. Tyvärr finns det dock anledning till 
oro att tillgängligheten inte kommer att vara lika given i framtiden. 
Det tycks som vi får en situation där andra aktörer uppmanas och sti-
muleras ta över fritidssektorn och staten minskar sitt engagemang. 
Detta aktualiserar relevansen av den här studien. Fritidssektorn har 
ändrat karaktär från en utbudsstyrd till efterfrågansstyrd verksamhet. 
Idag är det många aktörer, inte bara politiska ambitioner, som styr 
framväxten av fritidsanläggningar och driftformer. De kommersiella 
aktörerna spelar en allt större och avgörande roll (Lindström, 2006). 
Inte minst då är det viktigt att granska vem som ges förutsättningar att 
utöva ett intresse som ridning. 
 
Riksidrottsförbundet riktar en skarp kritik mot kommunerna i de se-
naste rapporterna. Stödet till pojk- respektive flickidrott är fortfarande 
ojämnlika. Färre flickor är högaktiva och flickor deltar i mindre ut-
sträckning i lagidrotter än pojkar. Många flickor idrottar också utanför 
idrottsföreningar. Ridsport utövas både inom ramen för en förening 
och utanför i oorganiserad form. Som det statliga stödet är utformat 
missgynnar det i hög grad flickor som rider. Fritidsutredningen under-
strök att flickor inte är ointresserade av att få del av det offentliga id-
rottsstödet (Riksidrottsförbundet, [online] 2005). Riksidrottsförbundet 
har därför föreslagit åtgärder. De idrottspolitiska satsningarna skall 
inriktas mot amatörism och bredd istället för elit eftersom detta tende-
rar att gynna flickor som kollektiv. De kommuner som har en uttalad 
satsning på flickors idrottande ska i första hand rikta stödet mot de 
idrotter som domineras av flickor såsom dans, konståkning, gymnas-
tik, ridning och volleyboll. Genom att rikta fokus på ridverksamhet, 
den största flickidrotten i Sverige, samverkar vår ambition med riksid-
rottsförbundets, att skapa uppmärksamhet åt flickidrotter, (Riksidrotts-
förbundet, [online] 2005). 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Genom att rikta fokus på flickors identitetsskapande processer i stall-
miljö skapas kunskap om betydelsen av att vistas i fritidskulturer, och 
vikten av att ha tillgång till arenor lyfts fram. Särskild fokus läggs på 
ungdomstiden. Kunskap från studien kan dessutom skapa förståelse 
för betydelsen av utövandet av flickors positionering i relation till ge-
nus. Detta kan samtidigt bidra till att höja sektorns status och driva 
fram utveckling inom området. 
 
Min ambition är att studera värdet av ett fritidintresse, d.v.s. vad flick-
orna själva uppfattar som betydelsefullt i sin vistelse på ridskolan. 
Genom att uppmärksamheten riktas på deltagarna blir konsekvensen 
att en tidigare debatt återinförs på ett nytt sätt, den om vad en av Sve-
riges största folkrörelser kan betyda för de människor som utövar rid-
ning som fritidsintresse. Tidigare internationell forskning har studerat 
kvinnor utifrån ett perspektiv där kvinnor betraktas som en grupp 
(Hendersen, 1989, Deem, 1986) medan mitt intresse är att studera 
ridning ur ett aktörsperspektiv samt även hur flickorna tillsammans 
konstruerar genus på olika sätt.  
 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att tolka och analysera 
meningsskapande inom den sociala och kulturella kontexten som en 
ridskola utgör och där flickorna utövar sitt fritidsintresse på en ridsko-
la. Meningsskapande står för det handlingsutrymme som uppstår i det 
sociala och personliga som utvecklas dialogiskt inom en gemenskap 
(Taylor, 1995). Särskild tonvikt läggs på hur genus konstrueras genom 
aktiviteter och handlingar som individen deltar i som uttrycks i språk, 
regler och symboler. Jag använder mig av begreppet genus men an-
vänder samtidigt kön i de fall där författarna själva använt begreppet 
kön. Den mening som skapas formas till föreställningar, normer och 
värderingar som kopplas till respektive kön. Könet blir en levd verk-
lighet för individen i och med att hon gör samhällets föreställningar 
om kön till sina egna (Fagrell, 2000, Tebelius & Ericsson, 2001). 
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Min utgångspunkt är att ridskolans kultur skapas och byggs upp av 
individer, deras handlingar, attityder och uttalanden samtidigt som 
ridskolan formar individerna. Det jag studerar är de kulturella proces-
ser och den praktik som skapas av dessa och som i sin tur återskapar 
praktiken. Det är i den praktik som också individerna skapar sig själ-
va. Mina forskningsfrågor handlar om frågorna hur: Hur ser praktiker 
ut i stallet? Vilka deltar och på vilket sätt? Vilka dimensioner i verk-
samheten är betydelsefulla för flickornas identitetsskapande? Hur po-
sitionerar sig flickorna genom handlingar, språk och symboler? 
 
Mitt intresse är vidare hur genuspositioner skapas inom ramen för den 
praktik som ridskolan erbjuder. Vilka ideal, normer och krav har 
flickorna att förhålla sig till? Vilka positioner är önskvärda och inte 
önskvärda i stallkulturen? På vilket sätt skiljer sig deras position i stal-
let med deras upplevda position i skolan?  
 

Bokens disposition 
 
 
I det första kapitlet har jag gett en forskningsbakgrund. I kapitel 2 
redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter som styr forsknings-
processen. Kunskapsproduktionen utgår alltid från en förförståelse och 
är aldrig teorilös. Samtliga teorier som jag använt utgår från ett social-
konstruktivistiskt perspektiv. Särskild tonvikt i de teoretiska perspek-
tiven appliceras på dimensionerna makt, mening och materialitet. I 
kapitel 3 visar jag vilka metoder som jag använt, vilket berör episte-
mologiska överväganden. Med utgångspunkt i att jag studerar mänsk-
liga skeenden har kvalitativ metod lämpats sig bäst. Jag har använt en 
etnografisk ansats för att få en rikare bild av fältet.    
 Kapitel 4 är hämtat från skrivet material som ger en historisk inram-
ning åt det nutida perspektiv som är i fokus i avhandlingen. Förutom 
en kartläggning över hur ridskolan utvecklas från 50-talet fram till nu, 
beskrivs ridskolan, hästarna och människorna som ingick i studien. 
Andra delen bygger på intervjuer och observationer och är hämtat ur 
mina tre delstudier, två av dem är presenterade som bilagor (se paper 
1 & 2). Materialet har jag valt att kalla möten som symbol för att kon-
struerandet av flickornas identitetsblivande är i relation till något. För 
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att göra det tydligt har jag valt att dela upp mötena i tre möten, mötet 
med hästen, mötet med stallkulturen och mötet med människorna. I 
samtliga möten beskrivs hur flickorna positionerar sig i de olika di-
mensionerna. Kapitel 5 beskriver mötet med hästen. Djuret hästen har 
fokus och hur flickorna positionerar sig i förhållande till hästen. Ka-
pitlet beskriver hästarnas roll för flickorna dels som kamrat men också 
som redskap. Båda dimensionerna innebär utmaningar och blir före-
mål för en slags kommunikativ kompetens som inte baseras i huvud-
sak på verbala yttringar utan i större utsträckning på hur de agerar. I 
mötet med stallkulturen (kapitel 6) beskrivs vilken hästtradition gö-
randet kring hästen är influerad av. Det tar också upp hur flickorna 
fostras när man har med levande djur att göra. Särskilt språket, hand-
lingar och symboler kommer i fokus i kapitlet. I kapitel 7, mötet med 
människorna förstärks dimensionen av att kulturen är relationell. Ka-
pitlet visar hur flickorna positionerar sig mellan varandra och andra i 
stallet, men också hur de positionerar sig gentemot andra utanför stal-
let, och mot den genusregim som de lever i utanför stallet. 
I kapitel 8, slutdiskussionen, sammanfattas deras vistelse i stallet och 
på vilket sätt deras blivande i stallet får betydelse för hur särskilt ska-
pande av genus materialiseras. De utmaningar som flickorna får möta 
på ridskolan gör att de ges utrymme att få vara på ett sätt som inte 
premieras lika tydligt i andra sammanhang. Deras sätt att vara gör att 
genusnormen vidgas. Det gör att flickorna upplever sig handlingskraf-
tiga och självständiga. 
 

Tidigare forskning 
 
 
I samband med att idrottens fostrande roll uppmärksammades på slutet 
av 1960-talet, växte även intresset att belysa detta inom samhällsve-
tenskaplig forskning i Sverige. Under 70-talet publicerade Tebelius 
tillsammans med Aggestedt (1977) en avhandling, vilket tidigt bidrog 
till debatten om flickors upplevelse av idrott. Olofsson disputerade i 
slutet av 80-talet där hon beskrev idrotten historiskt ur ett könsper-
spektiv (Olofsson 1989). På senare år har det kommit flera avhand-
lingar som studerar flickor i idrottsmiljöer. En som har uppmärksam-
mat ridning är Redelius (2002). Hon har studerat vad som karakterise-
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rar idrott och alltså även ridsporten. Hennes slutsatser är att verksam-
heten är hierarkiskt organiserad och vuxenstyrd med krav på att passa 
tider, inordna sig i grupp, prestera, följa instruktioner etc. Inom rid-
sporten var det särskilt viktigt att ledarna hade egna tävlingserfarenhe-
ter (a.a.).  
 
Värt att nämna är också Fagrells avhandling (2000) som visat att barn 
redan vid sex års ålder är medvetna om olika idrottsgrenars könsmar-
kering. I Larssons studie (2001) framkom det att friidrottande tonår-
ingar ser könsstereotypt på andra men betraktar sig själva som gräns-
överskridande. Bäckström (2005) har bl.a. lyft fram hur brädsporter 
maskuliniseras. Samtliga utgår från ett konstruktivistiskt synsätt i sin 
granskning av hur genus utformas i olika idrottssammanhang. Interna-
tionellt är ledande namn inom feministisk fritidsforskning Rosemarie 
Deem från Storbritanien och Karla Henderson från USA (André 1996, 
Lindström, 2006).  Deem intresserar sig för hur kvinnors fritid struktu-
reras teoretiskt och praktiskt. Hendersons fokus är att analysera och 
utveckla begrepp för att synliggöra kvinnors fritid (André, 1996). 
 
Parallellt med den feministiska idrotts- och fritidsforskningen, med 
inspiration från den så kallade Birminghamskolan, kom nordiska ung-
domsforskare att under 1980- och 1990-talen publicera en rad arbeten 
om unga kvinnor i norden – studier som var de första i sitt slag att 
uppmärksamma unga flickors liv och verklighet (Ganetz & Lövgren, 
1991, Kleven, 1992, Drotner & Rudberg, 1993, Göthlund, 1997). Fle-
ra av dessa utgår från tankar om sexualitetens betydelse för genusska-
pandet.  
  

Ungdom och ridning 
 
 
Den dominerande forskningen som rör ridning handlar om ridning 
som metod för ökad hälsa och välbefinnande samt för terapi (Lehrman 
& Ross, 2001, Cherng et al. 2004, Renker, 1993, Håkansson & Hane, 
1998, Norling, 2002, Frykholm-Berg, 2002). Mitt fokus med ett fri-
tidsperspektiv gör att jag hämtar tidigare forskning från ett mer be-
gränsat fält av studier som berör flickor och ridning. I tidigare psyko-
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logisk forskning har ridning och samvaro med hästar beskrivits som 
ett sätt för unga flickor att utforska sin gryende sexualitet i en säker 
miljö. Hästen har då tilldelats karaktären av ett övergångsobjekt pu-
berteten, i Winnicotts bemärkelse, inför vuxenblivandet i (se bl.a. 
Egels, 1997).  
 
I en finsk studie beskrivs hästflickors karaktäriska drag. Kallioniemi 
(1997) studerade vilka faktorer som fick flickor (11-12 år) att välja 
ridning som hobby. Hon lät dem förklara vad som kännetecknar en 
hästflicka enligt deras mening samt hur de upplevde att andra uppfat-
tade dem. Hästtokighet var ofta en förlängd kärlek till djur och häst-
drömmar hade de haft sedan de var små, underströk hon.  
 
I en dansk studie visar Rostgård (2002) att det finns olika slags häst-
flickor. Hon kallar dem hästdrömsflickor, ridflickor och stallflickor. 
Hästdrömsflickorna har en fascination för och fantiserar om hästar, 
men de rider inte aktivt själva. Ridflickorna är de som rider på ridsko-
lan en till två gånger i veckan och därefter fyller sin fritid med annat 
innehåll. Stallflickorna är de som kommer till stallen i stort sett varje 
dag och som inte bara rider utan är tillsammans med kamrater och 
hästarna. Det är de som påverkas i störst utsträckning av stallet unika 
karaktär (a.a.).  Karaktären präglas av en dubbelhet som Rostgård kal-
lar, mestring och melodrama. Flickorna tränas i en tradition av manli-
ga värden där det krävs fysisk styrka, auktoritet och praktiska kunska-
per samtidigt som de tar med sig sin egen flickkultur där de iscensätter 
förhållandet till hästarna lånat från bl. a romantiska filmer och kär-
leksromaner. Stallet blir ett rum där det relationella, emotionella och 
romantiska inslagen tillsammans med de fysiskt krävande, kroppsliga 
och bemästrande aktiviteter bildar förutsättningar för flickornas identi-
tetskonstruktion (a.a.). 
 
Identitetskonstruktionen är också vad som belysts i en tidigare finsk 
studie (Tolonen, 1992) där resultatet uppvisar att flickorna lär sig en 
kvinnlig vårdaridentitet. Enligt hennes beskrivning idealiserade flick-
orna sin totala uppoffring för hästen. Stallflickan dyrkade hästen men 
ville samtidigt ”äga” och kontrollera den. Genom den uppoffrande 
vården lärde sig skötaren att tolka djuret, fick återkoppling och kände 
sig därigenom uppskattad. Hur identitetskonstruktionen för flickor vid 
ridskolor i Sverige utvecklas är ett outforskat område men har fått 
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fokus genom att vi är två forskare i Sverige som för närvarande syn-
liggör stallkulturen. Nikku, som 2005 startade sin forskning, menar att 
identiteten inte handlar om en kvinnlig vårdaridentitet utan det är en 
schablonbild som ofta tillskrivs flickors hästintresse. Schablonbilden 
är att stallkulturen är inriktad på ett gullande och omhändertagande 
som sägs vara en slags förberedelse för kvinnors vuxenliv.  Den bilden 
är onyanserad och ska kontrasteras mot den makt och kontroll och 
styrka det krävs att hantera en häst. Denna makt och omsorg kallar 
Nikku ”girlpower” (Nikku, 2005).   
   
De få killar som återfinns i stallmiljön ges möjlighet att utveckla sidor 
hos sig som inte är legitima i andra sammanhang än i samband med 
djur. Många killar kan känna ett tryck från omgivningen att inte visa 
ömhetskänslor eller gråta öppet, men inför ett djur är det helt accepte-
rat att visa starka känslor av både glädje och sorg (Larsson, 2006, Fol-
ke-Fichtelius, 1995). Tydligt är ändå att det framför allt är tävlandet 
som är en viktig del i pojkars intresse, enligt Larsson. Pojkarna syns i 
tävlingssammanhang, där könsfördelningen är jämnare, framför allt 
inom hoppsporten (André, 1996). Ridsporten är en av få sporter där 
män och kvinnor tävlar på lika villkor (a.a.). Att satsa på ridning som 
sport styrs av ekonomiska tillgångar (André, 1996), vilket också kan 
vara en förklaring till varför pojkar återfinns i tävlingssammanhang 
(Ridsportförbundet, 1998). Att hålla egen häst kan innebära stora eko-
nomiska utgifter, framför allt om ägaren har ambitionen att tävla sin 
häst (a.a.). 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Genom avhandlingens tonvikt på fritiden och dess betydelse för indi-
vider är definitionen av fritid som företeelse viktig och utgör grunden 
för den teoriram som är utgångspunkt för forskningen. Förståelsen av 
att fritiden utgår från en slags upplevelse av fri tid. Upplevelsen ser 
olika ut beroende av geografisk hemvist, ålder, kön, social och eko-
nomisk bakgrund. Upplevelse av tid för att sedermera organiseras som 
verksamhet uppkommer där det finns ett slags överskottsenergi, ett 
slags resurskapital (Rorty, 1999). I Sverige har fritiden organiserats 
utifrån tanken om den goda fritiden, där statliga medel gynnat, framför 
allt idrottsrörelsen, som fått utgöra exempel på den goda fritiden (Te-
belius, [online] 2007). Genom att begreppet fritid oftast är ett uttryck 
för en manlig verksamhet och manliga värderingar, har min forskning 
en feministisk ansats, som menar att genus är kulturellt och socialt 
skapade konstruktioner. Samtidigt präglas min syn på fritiden av sen-
modern världsåskådning där fritiden alltmer har kommit att betraktas 
som en livsstil med tydlig förankring i individernas identitet. Man 
identifierar sig med andra samtidigt som det är viktigt att markera 
individualism. Slutligen bygger min definition av fritid på symbolisk 
interaktionism i ett så kallat socialpsykologiskt perspektiv. Fritiden 
utgörs av subjektiva upplevelser och tolkningar som påverkar indivi-
den och dennes interaktion med andra. Det vill säga hur människor 
uppfattar fritiden påverkar hur individer uppfattar aktiviteten, vilket är 
grunden för arbetet. 
 
Mina teoretiska utgångspunkter ligger i skärning mellan struktur och 
aktör i det rum som skapas mellan samhälle och individ, där individen 
möter samhällets begränsningar och förutsättningar (Trondman, 
2001). De individuella valen är påverkade av individens livsvillkor 
men individen bidrar också till att omskapa sina villkor. Det innebär 
att jag vill kombinera ett aktörsperspektiv och ett strukturellt perspek-
tiv. De teoretiska perspektiven är hämtade i huvudsak från Foucault, 
Butler, Skeggs och Taylor se teorimodell.  
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Teorimodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirklarna är symboler för de perspektiv som de olika teoretikerna ut-
vecklat. Där cirklarna möts skapas utrymme för handling. Cirklarna 
kan ses som teoretiska diskursiva ramverk där deras bidrag om hand-
lingsutrymme korsas som är det rum som jag är intresserad av. I figu-
ren den markerade fyrkanten. Det är i det rum som skapas där dessa 
cirklar förenas som mina forskningsfrågor tar plats. I det följande re-
dogör jag för var och en av cirklarna under rubrikerna; identitet, genus 
och struktur. Handlingsutrymmet som skapas inom den gemensamma 
ramen för dessa cirklar är i fokus. När jag talar om handlingsutrymmet 
använder jag begreppet subjektpositionering för att visa på hur flick-
orna hanterar den möjlighetsstruktur som skapas/ges av regler, språk 
och normer. Detta får i sin tur effekt på deras handlingar och fysiska 
kroppar, d.v.s. materialiseras. Samtliga perspektiv har ett socialkon-
struktivistiskt synsätt gemensamt. I deras teoretiska arbeten är det sär-
skilt makt, mening och materialitet som senare blir föremål för analys.  
 

Foucault

Butler 

Taylor 

Skeggs 
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Identitet 
 
Idag lever flickorna i stallmiljön i ett samhälle, som genomgår och har 
genomgått radikala kulturella förändringar, där inte minst människors 
identitet har hamnat i fokus (NE, [online] 2005). Min utgångspunkt är 
att ridskolan skapas och byggs upp av individer, deras handlingar, 
attityder och uttalanden samtidigt som ridskolan formar individerna. 
Människan är självtolkande och social, och dessa sidor hänger sam-
man (Taylor, 1995). Identitet har Taylor definierat som självets själv-
förståelse, som skapas i språket och uppstår ur sociala tolkningsmöj-
ligheter (Taylor, 1999). Identitet är, å ena sidan, individens upplevelse 
att vara den samma över tid och, å andra sidan, känslan av att vara 
någon särskild. Identitet är således den process där individen bli igen-
kännlig inte bara för sig själv utan även för andra. Enligt Taylors teori 
kan identiteten sägas bestå av de föreställningar, som en person ut-
trycker om sig själv. Dessa föreställningar om vem man är blir till i 
samtal eller diskursiv förhandling med någon annan. Identitet som 
språklig aspekt är därigenom socialt skapat. 
 
För Taylor är människan en varelse för vilken objekt har betydelser, 
och den betydelse som hon ger objekten bidrar till att bestämma vad 
hon är. Meningsfulla redogörelser för våra liv ingår i vår självförståel-
se och bidrar till att bestämma vilka vi är. Vi har nästan alla en viktig 
uppsättning av starka värderingar som gäller det vi kallar personlig 
stil. Dessa innefattar subjektrelaterade betydelser till exempel klä sig 
utmanande (jmf Ambjörnssons studie, 2004). Identitet bygger på star-
ka värderingar och roten till starka värderingar är kvalitativa kontras-
ter i ett språk som är gemensamt eller kollektivt. Ett bra exempel på 
det är Skeggs (1998) studie av arbetarklasskvinnor som i sitt gemen-
samma ursprung hittade kvalitativa kontraster i att vara respektabel 
och inte. Det är omöjligt att lära sig ett språk utan ett kollektiv. Inom 
det kollektiva skapas ”goda ting” som får ett gemensamt värde. Män-
niskan är självtolkande. I tolkningen skapas mening och den inbegri-
per ett sinne för vad som verkligen är viktigt för henne (Taylor, 1999).  
 
Identiteter är alltså inte speglingar av objektiva sociala positioner. De 
är heller inte essentiella kategorier. Identiteter är något ständigt pågå-
ende, i färd med att re-produceras som responser på sociala positioner, 
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genom del av representationssystem, i detta fall genus samt omvand-
ling av kapitalformer, till exempel i min egen avhandling genom att 
bli kompetent genom sitt utövande. För att ange den process som mar-
kerar handlingsutrymmet används begreppet subjektpositionering. 
Subjektpositionering som begrepp används av Skeggs. Hon menar att 
det inte förekommer fria ”val” beträffande subjektpositioner, som Al-
coff (1988) vill hävda, utan snarare en beskuren tillgång till och be-
gränsad rörlighet mellan olika subjektpositioner (Skeggs, 1998). Sub-
jektpositionen finns redan när vi träder in i handlingen, men vi bidrar 
till reproduktionen och omformuleringen av dem, de sätter gränser för 
våra handlingar. 
  
Taylor (1995, 1999) gör försök att koppla ihop identitetsproblemati-
ken med smak. Taylors tes är att individen orienterar sig efter ett be-
stämt värde i sin identitetsskapande process. Smakproblematiken är 
inte estetisk utan av vidare karaktär, och smak visar sig således fram-
för allt genom det man har avsmak för. Skapandet av sig själv görs 
alltså i relation till något slags värde. Som jag tidigare nämnt är det 
otänkbart att utveckla en identitet som person helt oberoende ett kol-
lektiv. Kollektivet är ontologiskt primärt för individen. Värdena ska-
par normer för hur man agerar i det kollektiva (a.a.). 
 
Även Foucault och Butler talar om identitet och då främst begreppet 
könsidentitet. Foucault menar att tänka i termer om identiteter är en 
tämligen ny företeelse; ett nytt sätt att bestämma människor på (Lars-
son 2001, Larsson, 2005). Människor har rätt till en identitet. Männi-
skan har rätt att vara någon i singularis.  Könsidentiteten är normalise-
rande och ingår därmed i utövandet av makt. Det är med andra ord 
inte normalt att inte utgöra en enhetlig identitet. För Foucault är det 
viktigaste i identitetssökandet att söka kunskap om vad som är jag i 
detta nu, istället för vem jag är. Hans metod är att begrunda de histo-
riska omständigheter som format individen och hennes sätt att förstå 
mig själv (a.a.). Butler betonar individens roll som aktör i hur 
könsidentiteten formas, d.v.s. hur identiteten materialiseras och om-
materialiseras. I Butlers resonemang frigörs individen från det indivi-
duella och hon visar hur vi alla är en produkt av upprepningar och 
iscensättningar av de genusföreställningar som genomsyrar vårt sam-
hälle. Detta diskuteras mer ingående i nästa del genus. 
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Genus 
 
Identitet kopplat till genus är ett utforskat område. Objektrelationsteo-
rin som utgår från Chodorows modell för identitetsutveckling används 
t ex av forskarna Bjerrum - Nielsen & Rudberg (1991). Det förväntade 
heterosexuella mötet i tonåren beskrivs enligt objektrelationsteorin 
som en möjlighet för flickan och pojken att få tillgång till den del av 
identiteten som hittills varit underutvecklad. (Tidigare har modern 
varit identifikationsobjekt för flickan och för pojken genom separation 
från modern.) Flickans möte med pojken blir därför en möjlighet för 
henne till autonomi och självständighet. Pojkens möte med flickan 
svarar mot hans behov av närhet och intimitet. Enligt detta synsätt 
tycks det som om både pojkar och flickor behöver det heterosexuella 
mötet för att uppnå en stabil psykisk identitet. Problem med denna 
teoribildning är framför allt att det riskerar få oss i samma polarisering 
mellan män och kvinnor som de stereotyper vi lever med dagligen. 
Genom att rikta sökarljuset mot skillnader riskerar vi läsa in fler skill-
nader än vad som faktiskt existerar. 
Samma problem leder Hirdmans diskussioner om genus till eftersom 
hon utgår från att män och kvinnor är fasta kategorier. Min forskning 
ansluter sig därför till Butlers teoretiska forskningsansatser som enligt 
Larsson är ett ”vitt fält” inom den idrottsrelaterade genusforskningen 
(Riksidrottsförbundet[online] 2005). En stor inspiration i användandet 
av den teoribildningen är Ambjörnsson, (2004), Fundberg, (2003), 
samt Skeggs (1998) som studerat flickors identitetskonstruktioner ur 
ett sampel mellan aktör- och strukturellt perspektiv. 
 
Män och kvinnor följer en allmän uppsättning förväntningar som är 
knutna till deras kön, ”könsrollen” (Conell, 1996). Det finns alltid två 
könsroller inom alla kulturella miljöer, en manlig och en kvinnlig. 
Maskulinitet och feminitet tolkas lätt som internaliserade könsroller, 
resultatet av inlärning och socialisation (a.a.). Vi människor konstrue-
rar oss själva som maskulina eller feminina genom att inta en plats i 
genusordningen eller förhålla oss till den plats vi blivit tilldelade ge-
nom vårt sätt att bete oss i det dagliga livet (Conell, 2003). Kvinnlig-
het är relationellt bestämd i förhållande till manlighet (Ganetz, 1991). 
Kroppsliga skillnader och sociala effekter kopplas ofta ihop genom 
principen om egenskapernas dikotomi vilken innebär att kvinnor antas 
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ha en uppsättning egenskaper och män en annan. Kvinnor antas vara 
omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och 
sexuellt lojala: män förutsätts vara aggressiva, envisa, tystlåtna, ratio-
nella, analytiska och promiskuösa (Conell, 2003). De egentliga skill-
naderna är antingen väldigt små, eller inga alls, men ändå är tron på 
egenskapernas dikotomi stark (a.a.).  
 
Eftersom min studie rör flickor i stallmiljö måste jag beakta hur iden-
titeten genusmärks (jmf. Hirdman, 2001). Genus konstrueras genom 
de aktiviteter och handlingar som individen deltar i och som får sin 
mening genom språkliga föreställningar, normer och symboler vilka 
kopplas till respektive kön. I språket handlar det om att identifiera vad 
som är normal och önskvärd kvinnlighet respektive manlighet. Nor-
malitet är samtidigt knuten till sexualitet (se Butler, 1990). 
 
Jag har inspirerats av Ambjörnssons användande av Butlers teorier om 
kön och genus. Denna teoribildning visar hur vissa sätt att organisera 
sexualitet privilegieras, sanktioneras och upplevs normala, medan 
andra bestäms avvikande, onormala och därmed också ovälkomna 
(Ambjörnsson, 2004, Rosenberg, 2002). Feminismen har länge poäng-
terat att genusrelationer är hierarkiska till sin natur. Viktigt är dock att 
skilja på heterosexuella beteenden och normativ heterosexualitet. En 
normativ heterosexualitet innebär att ett viss sort heterosexuellt liv 
framstår som det enda åtråvärda och lyckade sättet att leva (Butler, 
1990). 
 
Genus är en effekt av olika sorters handlingar inte orsaken till genus, 
menar Butler (1990). Genus måste ständigt återskapas, i en oavbruten 
process, där vissa relationer är mer godtagbara än andra. Att iscensätta 
genus på ”rätt sätt” – att lyckas prestera rätt kopplingar mellan kropp 
och genus – kan beskrivas som ett tvingande system, där överträdelser 
följs av tydliga straffåtgärder. I en heteronormativ genusordning för-
väntas inte enbart människor med bröst och vagina klä att bete sig på 
ett sätt som skiljer sig från människor med penis utan antas även begä-
ra och ha sexuella relationer med dessa annorlunda människor. Med 
Butlers retorik kan man hävda att åtskilda, heterosexuella genus är en 
del av vad som humaniserar individer i den moderna kulturen – det 
som får dem att framstå som fullvärdiga människor (Butler, 1990, 
Ambjörnsson, 2004). Det finns alltså en normativ ordning, en så kal-



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

 17

lad heterosexuell normativ ordning. Denna är intimt knuten till ideal, 
föreställningar och handlingar knutna till sexualitet. Med sexualitet 
menas inte i den här avhandlingen könsumgänge utan begreppet hete-
rosexualitet handlar om identitet och position som tjej. 
Butler menar att idén om ett naturligt kön, ett kön bortom sociala och 
historiska villkor, är en normativ sådan. Den föreskriver regler, inte 
bara för hur man ska vara som man eller kvinna, utan även att man ska 
vara man eller kvinna. Enligt Butler existerar inte kategorierna man 
och kvinna enbart i sin själva. De blir begripliga och får mening inom 
en heterosexualiserad förståelseram, som framställer två separata och 
motsatta kön som de enda möjligheterna. Hon menar att den konstrue-
rade uppdelningen mellan kön och genus samt mellan man och kvinna 
utvecklas ur det hon kallar den heterosexuella matrisen. Denna matris 
är det kulturella raster som begripliggör kroppar, genus, sexualitet och 
begär, och särskiljer maskulinitet och feminitet, för att sedan knyta 
dem samman genom det heterosexuella begärets handlingar.  
 
Norm inom den heterosexuella matrisen existerar inte som kraft i sig 
själv utan i relation till en tänkt motpol. t.ex. exemplet hår. Föreställ-
ningen att inte ha hår på benen står i direkt relation till killars tänkta 
benbehåring. Likadant är det med heterosexualiteten som norm. Den 
existerar enbart i relation till vad vi inte är, d.v.s. homosexualitet. Att 
norm ständigt måste söka sin mening i avvikelser, innebär att det inte 
finns en fast kärna av normalitet. Relationerna mellan norm och avvi-
kelse är därmed föränderliga och sårbara. Normer är beroende av 
sammanhang, tid och plats, där de konkurrerar, samverkar eller trängs 
sida vid sida (Butler, 1990), Ambjörnsson, 2004). 
 
Normerna sätter sina spår i våra kroppar, vilket exemplet visar. Detta 
kallar Butler för materialitet. Med begreppet materialitet åsyftar hon 
den materiella dimensionen av mänskligt liv och mänskliga relationer. 
Kroppen och dess materialitet och fysiska yta blir materiell och mate-
rialiteten blir omformulerad till att vara maktens mest produktiva ef-
fekt, som yttrar sig i självdisciplinering. Kön blir därför förstått utifrån 
sin normativa status och kroppen är inte tänkbar eller begriplig utanför 
materialiseringen av denna regulativa norm. Tanken om materia – inte 
som en plats eller yta utan en materialiseringsprocess som stabiliseras 
för att producera gränser och yta som utgör det vi kallar materia.  
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Butler och Foucault (1976/2002) menar att kön är en idealkonstruk-
tion som på strukturell nivå av tvång materialiseras genom tiden. 
Gender är performativt, vilket innebär att det skapar den identitet det 
är tänkt att vara. Det är inte en ensam och frivillig akt utan en slags 
citerande praktik genom vilken diskursen producerar effekter av vad 
den betecknar och namnger. De regulativa normer som omgärdar kö-
net fungerar performativt för att skapa kroppens könade materialitet. 
Butler utgår från begreppen genealogi, som är lånat från Foucault och 
performativitet. Ett genealogiskt angreppssätt innebär att kategorierna 
kön/genus och sexualitet inte förs tillbaka till påstådda ”naturliga” 
skillnader mellan kvinnor och män, inte heller till något annat mys-
tiskt ursprung eller urtillstånd. Performativitet betyder för att uttrycka 
det enkelt – att kön/genus inte är ”vara” utan ”göra”. Ingen är kvinna 
eller man per automatik utan görs till kvinna eller man. Butler själv 
använder sällan begreppen kvinna och man eftersom hon anser att en 
sådan begreppsanvändning bortser från skillnader mellan kvinnor. 
Skillnader som sexualitet, klass, etnicitet kan stundtals vara viktigare 
än kön.  
 
Att ständigt försöka leva upp till performativa normer innebär att vi 
riskerar att misslyckas. Det är just i misslyckanden som det möjliga 
handlingsutrymmet ligger. Att klumpigt vandra i korridoren snarare än 
att varsamt vandra, kan vara ett sätt att ifrågasätta och förskjuta nor-
mer. Olika typer av gränsöverskridanden kan peka på sprickor i den 
ordning som gärna framstår som absolut. Genom att förminska de 
rådande normerna, finns det plats för människan att förändra samhäl-
let.        
 
Handlingsutrymmet innebär att val av subjektposition ger utrymme för 
eget agerande. Samtidigt som man är beroende av strukturer för att 
iscensättande en position beror också positionerna på hur de anammas. 
Vissa positioner frambringar ingen subjektivitet om ingen investerar i 
dem. Subjektpositioner skiljer sig från sociala positioner.  
Subjektpositioner innebär att genusidentiteter skapas oupphörligt hela 
tiden (Butler, 2006). Genus materialiseras som en aktiv, ständigt på-
gående och oavslutad process i kroppar och utövas som social och 
kulturell praktik. 
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Skillnader finns inte enbart mellan könen utan också mellan grupper 
av samma kön. Därför är det intressant att fokusera samspelet mellan 
olika former av över- och underordning (Ambjörnsson, 2004), vilket 
också är mitt intresseområde.  Det finns inte bara en norm eller ett 
ideal att förhålla sig till. Däremot går det urskilja hur vissa normsy-
stem har högre status, att somliga sätt att bete sig ger större utdelning 
än andra. Det är därför också viktigt att även utreda andra strukture-
rande principer såsom klass, sexualitet, etnicitet och ålder. Sociala 
positioner grundar sig enbart på klass, ras eller kön och hindrar där-
med till förflyttningar till vissa subjektpositioner. Poängen är att inför-
liva hur olika maktstrukturer skapar och bestämmer varandra – hur de 
framstår som mer eller mindre betydelsefulla markörer för social 
ojämlikhet. I det sammanhanget har tidigare forskare varit noga i be-
greppsanvändningen flicka.  Mediavetaren Anja Hirdman (2004) me-
nar att begreppet flickor, lätt får en anstrykning av infantilisering. En-
ligt Hirdman används termen flickor ofta för att beteckna beroende, 
omogenhet och intellektuell omyndighet. I övriga forskningssamman-
hang är det vanligt med beteckningen flickor eller unga kvinnor (se 
t.ex. Ganetz & Lövgren, 1991, Göthlund, 1997, Berggren, 2001). I 
Ambjörnssons studie valde författaren att kalla dem tjejer eftersom 
tjejerna själva tyckte att flickor kändes som ett begrepp för omogen-
het. Jag har ändå envisats att kalla dem flickor, eftersom flickorna 
själva inte hade några problem med att kalla sig själva hästflickor. Det 
viktiga var att de själva aldrig kände sig omogna genom att vara häst-
flickor. 

Struktur 
 
Foucault har undersökt i vilka historiska sammanhang identitetskon-
struktionen blir till en strukturerande princip för vem man förväntas 
bli. Foucault använder tre tematiska huvudelement, makt, kunskap och 
subjektivitet som alla är historiskt betingade. Att vara t.ex. kvinna vid 
en viss historisk tidpunkt betyder inte samma sak vid en annan. Sub-
jektet är föränderligt och Foucault skiljer ut tre grundläggande sätt 
som subjektet realiseras inom; 1) genom vetenskapliga och så kallade 
diskursiva metoder, 2) via sociala och politiska dominansrelationer, 
som delar upp, differentierar individer samt 3) genom självets arbete 
och förpliktelse gentemot sig själv (Foucault, 2003).   
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Foucault intresserar sig för hur ett samhälle hålls ihop, hur individer-
nas handlingsutrymme gjorts fritt och hur det skapas ordning, stabilitet 
och välfärd. Foucault menar att de västerländska samhällena ordnat 
sig inom drömmen om det perfekta reglerande samhället. Makten ut-
vecklas därigenom via normer och inte via förnekande, förbud eller 
uteslutning och verkar även utanför statsapparaten, vilket ger självdi-
sciplinerande effekter.  
   
I analogi med Foucaults resonemang kallas den tid vi nu lever i för 
den senmoderna tiden.  
Begreppet anger att moderniteten förändrats mot något delvis nytt som 
inte fanns inom den moderna epoken. Moderniteten är den historiska 
epok då människan blir sin egen herre. Det handlar om att betona se-
kularisering, rationalisering, upplysning, vetenskaplighet, nytta, effek-
tivitet och förnuft (Giddens, 1999). Det moderna samhället känne-
tecknades av framtidstro och tron på att vetenskap och teknik skapar 
vägar för mänsklighetens framåtskridande. I detta perspektiv ses män-
niskans identitet som den kärna, som bekräftar för henne att hon är 
densamma för sig själv och för andra över tid (a.a.). 
 
Nina Björk (2000) ger en beskrivning av moderniteten berättad ur 
kvinnans perspektiv. I sin bok Sireners sång synliggör hon kvinnors 
positioner och intressen i det moderna. Ordet modernitet menar hon är 
det som skiljer samtiden från historien, det som skiljer dagen från går-
dagen. Denna tendens rörde emellertid inte kvinnorna. De stod utanför 
utvecklingen, utanför det moderna rummet. Istället blev kvinnan re-
presentant för det som gick förlorat i den moderna världen: löfte om 
innerlighet, kärlek, sinnlighet, glädje och spontanitet. Parallellt med 
männens modernitet löper emellertid en annan utveckling, som hand-
lar om begär, längtan, sken och yta. Den utvecklingen tillskriver Björk 
kvinnorna. I grunden handlar det om att skifta fokus från produktion 
och nytta till konsumtion och görbarhet (a.a.), något som karaktärise-
rar det man kallar senmodernitet. I det moderna samhället var identitet 
en fråga för individen. I denna världsbild svarade mannen för det till-
räkneliga och eftersträvansvärda förnuftet, medan kvinnan stod för det 
oförnuftiga och nyckfulla (Björk, 2000). I det senmoderna har upple-
velse, känsla och utlevelse tagit kommandot, vilket också präglar sy-
nen på identitet som något görbart och föränderligt. 
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Utifrån Björks perspektiv ter det inte särskilt konstigt att ridhästen 
varken blev attraktiv eller legitim för män när den inte längre repre-
senterade teknik och rationalitet utan mer spontanitet, innerlighet och 
kärlek. Att vårda, småprata med hästen och att vara mån om att den 
skall vara fin skulle i denna rationella värld antagligen ses som tids-
fördriv och onyttighet. För flickorna, däremot, blev stallet en arena 
utanför hemmet där de hade roligt och gjorde något som de upplevde 
som meningsfullt (Forsberg & Tebelius, 2005). 
För flickorna blev ridhästen en unik möjlighet att få ta del av värden 
som är knutna till moderniteten.  Flickornas värde i stallet blev knutna 
till måluppfyllelse och handlingskraftighet, under villkor som var de-
ras egna. Det gav en känsla av kompetens och kunnande. 
 
I den senmoderna företeelsen är fritiden idag den viktigaste arenan för 
ungdomars identitetsskapande vilket Nilsson har visat (1998). Från de 
vuxnas sida finns en föreställning om ungdomstiden som symbol för 
uppror, kreativitet och äventyrlighet (Tebelius & Ericsson, 2001, 
Johnson, 1993). Både flickor och pojkar förväntas utveckla självstän-
dighet och säkerhet under ungdomsåren men för många flickor är 
självständigheten villkorad i enlighet med sociala föreställningar om 
hur kvinnor är och ska vara. Med kvinnlighet förbinds sällan egenska-
per som djärvhet, aggressivitet och slagtålighet (Bäckström, 2005, 
Fagrell, 2002, Larsson, 2001). Dessutom har studier visat att flickor 
ofta blir osynliggjorda i miljöer med både flickor och pojkar närva-
rande (Gilligan et al, 1990, Bäckström, 2005).  
De ungdomar som idag växer upp influeras i stor utsträckning av de 
normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Normer och värden 
som man betraktar som det senmoderna. Vårt samhälle har genomgått 
förändringar från industrialism till tjänste- eller konsumtionssamhälle 
som blev tydlig under senare halvan av 1900-talet. I det senmoderna 
har det skett en förskjutning från rationalitet och nyttighet till det som 
kan betraktas som det onyttiga; begäret och drömmarna. Enligt Nina 
Björk (2000) är det idag inte bara kvinnornas område. Konsumismen 
har också blivit ett manligt ideal och majoritetens val.  
 
I senmoderniteten beskrivs subjektet som resultat av mötet med andra 
och genom olika social påverkan. Subjektet signalerar sitt ”jag” ge-
nom att iscensätta ett personlighetskoncept, t.ex. symboler, kroppsde-
kor, kirurgiska ingrepp o.s.v. (a.a.). Individens identitetsprojekt tar 
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formen av ett öppet projekt som ständigt utsätts för prövning. Den 
”individuella kroppen blir ett ”projekt” vars resultat skall presenteras, 
visas upp och bedöma, påpekar Nilsson (2002). Kroppen ses inte läng-
re som uttryck för den man är utan i allt större utsträckning som ”det” 
man är. Det finns inte längre någon skillnad mellan kropp och person. 
Kroppen kopplas ihop med ” vem man är” och blir ett uttryck för 
identitet. Slank och vältränad= god självdisciplin, Individen måste 
vara inställd på att pröva och ompröva sig själv och sin livsstil i rela-
tion till såväl sin egen livshistoria som andra människors ageranden 
(a.a.). 
 
Ytterligare kännetecknen på det senmoderna är att traditioner urholkas 
och får andra betydelser. Föräldrars erfarenheter gäller inte längre och 
är till liten hjälp för de ungdomar som ska orientera sig i nutiden. Det 
finns inte längre några fenomen, som inte kan lyftas fram till allmänt 
beskådande (Fornäs, 1991). Därmed tycks det inte heller finnas några 
hinder för vad en individ kan göra och bli. Individens ålder, kön och 
sociala och geografiska uppväxtmiljö predestinerar inte till en fastlagd 
identitet, utan möjliggör istället val av ett flertal möjliga identiteter 
(Nilsson, 2002). Att välja rätt förefaller vara en fråga om tillgång till 
information och förmåga att kommunicera. I ett strukturellt perspektiv 
finns emellertid begränsningar och hinder, som omöjliggör vissa val. 
Misslyckanden på grund av strukturella förhållanden individualiseras 
och förklaras som personliga tillkortakommande (Trondman, 2001). 
 
Genom att använda Foucaults perspektiv kan jag betrakta stallet som 
en struktur för utövande av makt som därigenom verkar självdiscipli-
nerande. Foucault använde som modell för självdisciplinering den 
fängelseprototyp som kallas Panopticon, vars syfte är att övervaka 
brottslingar där syftet är att göra fången medveten om att han hela 
tiden är sedd. Genom medvetenheten fungerar makten automatiskt. 
Fångarna blir inneslutna i en maktsituation som de själva vidmakthål-
ler (Foucault, 1987). Genom att övervakaren är osynlig skapas en au-
tomatisering och en avindividualisering av makten. Foucault applice-
rar i sina resonemang om Panopticon på ett vidare perspektiv, nämli-
gen samhället som helhet. Det är ett sätt att definiera maktens förhål-
lande till människors dagliga liv, ett sätt att infoga kropparna i rum-
met, att fördela individerna i förhållande till varandra och att upprätt-
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hålla en hierarki. Den normaliseringsmakt som är typiskt för fängelset 
är något den moderna människan är formad i. 
Makten finns inte inne i ett bestämt centra utan bland oss alla, oskil-
jaktig från vår kunskap om oss själva och våra medmänniskor (Lied-
man, 2001). Makt finns överallt och har en direkt produktiv förmåga 
var den än kommer att spela sitt spel – alltså makt är inte enbart en 
förmåga att uppställa förbud (Foucault, 1993). Varhelst det finns makt 
finns det även motstånd som befinner sig i en position inom makten. 
Foucault menar att det inte finns någon punkt där vi är fria från makt-
relationer. Makten är föränderlig vilket även Butler menar. Disciplin 
står i intimt samspel med olika former av normalt beteende, vilket 
förstärker kravet på kunskap. Utbildning, arbetsrutiner, självkontroll 
och expertis genererar disciplin genom att erbjuda resurser för norma-
lisering.  
 
Diskurser formar institutioner, symbolbaserade regler som bestämmer 
den sociala interaktionen, vilket i sin tur vidmakthåller diskurserna 
(Foucault 1994)). Det är i språket som sociala relationer blir synliga. 
Men det finns också en materialitet, och språket i sig har en materiell 
uttrycksform (Neumann, 2003).  
 
Mening skapas inom de diskurser som finns tillgängliga för flickorna. 
Subjektpositionerna är knutna till diskurserna antingen inneslutna i 
ordningen eller som ett motstånd. Foucault intresserade sig av frågor 
som rör huruvida människan kan forma en egen position (som Fouca-
ult kallade etik) och menade att motstånd kommer alltid att finnas som 
en möjlighet. Man kan förneka den rådande verkligheten, välja att inte 
dela de värderingar på och hålla sig undan dess institutioner. För en 
diskursanalytiker är det därför viktigt att identifiera vilka representa-
tioner av verkligheten som existerar, och vilka alternativa värden och 
institutioner som finns (Neumann, 2003).  Motståndet finns på samma 
plats som makten. Precis som makten är dessutom motståndet mång-
faldigt och kan använda sig av globala strategier. Motståndet måste 
vara så rörligt, så flexibelt, så uppfinningsrikt, så produktivt, så orga-
niserad och så stabilt som makten. Vi kan aldrig bli totalt insnärjda i 
makten, menar Foucault, utan det finns alltid utrymme för handling 
(Foucault, 1994).  
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Sammanfattning 
 
Identitetsblivandet för flickorna sker genom självtolkning. I samvaron 
med andra utvecklas en slags personlig stil som föregås av en smak 
eller värdeorientering. Konstruktionen av identitet är knutet till den 
könsidentitet som förväntas iscensättas, i aktiviteter och handlingar. 
Förståelsen av dessa aktiviteter och handlingar skapas i språket och 
uttrycks som mening. Meningsskapandet sker utifrån den heterosexu-
ella matrisen, smak/värdeorienteringen och den gemensamma diskur-
sen. Det yttrar sig i de symboler, regler och normer som genom en 
viss miljö blir materiell, d.v.s. förkroppsligas. Själva strukturen är 
materiell, vilket syftar på deltagare och hur stallet är utformat. Struk-
turen blir en ram där makt är möjlig och närvarande hos samtliga aktö-
rer i miljön och fungerar självdisciplinerande, samtidigt som det alltid 
finns möjligheter till motmakter, d.v.s. inta en subjektposition som 
inte helt är identisk med den identitet man avsett att närma sig och 
härma. På så sätt skapas handlingsutrymmen både inom en gemenskap 
som kan skilja sig från andra gemenskaper, samtidigt som att upprep-
ningar inom en gemenskap aldrig helt blir identisk och därmed förän-
derlig.
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3 Metod 
 
Mitt intresse består i att använda metoder som kan användas när man 
vill analysera det språkliga och det materiella i ett helhetsperspektiv. 
Det kan man göra genom att betrakta diskurser som både ett språkligt 
och ett materiellt fenomen. Specifikt handlar det om att finna metoder 
som kan undersöka både det språkliga och det materiella. Mina meto-
der har alla sin hemvist i den hermeneutiska traditionen, vars grund-
läggande föreställningar är att människan är aktiv skapare av sin livs-
situation, samtidigt som den senare är bestämd av det historiska och 
sociala sammanhang den ingår i (Tebelius, 1987).  Mitt intresse består 
i att skapa kunskap om människors egna upplevelser något Beverly 
Skeggs (1998) menar är ett outforskat område. Samtidigt bygger samt-
liga metoder på ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket är en idétra-
dition som skiljer sig från hermeneutiken.  Ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv är antiessentialistiskt och utmanar idéer om en sann reell 
verklighet. Det innebär att berättelser inte ses som uttryck för hur det 
faktiskt var/är, inte heller som direkta reflektioner av en viss kulturell 
eller social identitet utan berättelsens mening och betydelser produce-
ras genom språklig kommunikation i socialt samspel i ett visst kultu-
rellt och historiskt sammanhang. De är sociala konstruktioner. Det 
innebär att det vilar på följande filosofiska grunder (Winther Jørgen-
sen och Phillips 1999: 11-12).  
 
1. En kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om värl-
den kan inte betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är bara 
tillgänglig för oss genom kategorier – och vår kunskap och våra 
världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten, utan en produkt av 
våra sätt att kategorisera världen.  
 
2. Historisk och kulturell specificitet. Vi är väsentligen historiska och 
kulturella varelser och vår syn på kunskap är alltid kulturellt och hi-
storiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar och represen-
terar världen historiskt och kulturellt specifika och kontingenta: Våra 
världsbilder kunde ha varit annorlunda och de kan förändras över ti-
den. Synsättet innebär att människor inte har inre ”essenser”. 
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3. Samband mellan kunskap och sociala processer. Vårt sätt att uppfat-
ta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap fram-
bringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma 
sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. 
  
4. Samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd världs-
bild blir några former av handling naturliga och andra otänkbara. Oli-
ka sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och 
den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed kon-
kreta sociala konsekvenser. 
 
Jag ansluter mig till vad de flesta socialkonstruktivister menar att även 
om kunskap och identiteter är kontingenta, är det ändå i konkreta situ-
ationer alltid relativt låsta. De konkreta situationer ger begränsande 
ramar för vilka identiteter en individ kan anta. 
 

Tillvägagångssätt 
 
Mitt intresse var att se hur livet i stallet och intresset för ridning hade 
förändrats historiskt (Bilaga 2). Eftersom mitt huvudintresse var hur 
flickor idag använder stallet som fritidsgård och vad vistelsen i stallet 
kan betyda för deras identitetskonstruktion valde jag att göra observa-
tioner i ett kommunalt stall/ridskola (studie 2). Jag följde en grupp 
aktiva flickor. Ett år senare gjorde jag uppföljande intervjuer med 
samma flickor (studie 3).  
 
I nedanstående tabell presenterar jag de olika studierna som ingår i 
min empiriska undersökning. Jag har alltså använt olika metoder i de 
olika studierna. Dessa beskriver jag mer ingående nedan. 
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Tabell 1. Förteckning över de olika studierna 
 

 

Antal 
perso-
ner Ålder Genomförd Metod 

Studie 1 6 16-57 2004 Berättelser 
Studie 2 6 14-16 2005 Observationer 
Studie 3 6 15-17 2006 Samtalsintervjuer 
 
Under hela arbetet har ungdomstiden och stallflickor, varit i fokus. De 
flickor och kvinnor som blev föremål för studien är de som tillbringat 
mycket tid vid ridskolan. Det är de som inte bara red utan även till-
bringade tid med att umgås med hästen och vännerna och samtidigt 
utförde arbete.  
 
Syftet med den första studien var att studera vilka dimensioner som 
varit betydelsefulla för dem som befunnit sig i verksamheten under sin 
ungdomstid efter 50-talet och framåt. Förutom att fokusera på gemen-
samma teman studerades även variationer i materialet. Genom den 
första studien skapades en bakgrund till studie 2 och 3.  Studie 2 och 3 
har ett nutidsperspektiv på ungdomstiden i stallet, vilket är fokus för 
den här avhandlingen. Studie ett presenteras i sin helhet i artikelform i 
bilaga 1 och studie två i bilaga 2.  
 
Förutom dessa konkreta insamlingar har jag vistats i stallkulturen ge-
nom att dagligen ta hand om vår egen häst, min dotter rider vid ridsko-
la och jag har en gång i månaden tränat tävlingsekipage. Samtidigt har 
jag plöjt all möjlig hästlitteratur, allt från att läsa ungdomsböcker för 
min dotter på kvällarna till att läsa de mest kända websajter som berör 
hästsport. Jag har särskilt fastnat för en krönika som återkommande 
skrivs på sajten Hippson. Det är egna upplevelser som kan ses som 
livsberättelser vilka jag också analyserat och använt med Hippsons 
och författarens godkännande. Hennes berättelse i det empiriska mate-
rialet används med namnet Anna. 
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Berättelserna 
 
I den inledande forskningen gjordes kvalitativa intervjuer, där jag an-
vände formen berättelser.  Metodens utgångspunkt att använda livsbe-
rättelser innebär en ståndpunkt att den sociala verkligheten är narrativ 
till sin natur. Det innebär att man kan säga att ”vi är våra berättelser”, 
samtidigt som man avgränsar en sorts berättelse som kallas ”livsberät-
telse” (Johansson, 2005). 
 
En enkel definition av berättelse är att den kan uppstå när man i ord 
återger något som har hänt. Berättelser utspelar sig med andra ord i 
förfluten tid. En livsberättelse är den berättelse som en person berättar 
om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv. Människors egna tolkningar 
av sig själva sätts i centrum, med all deras komplexitet och motsägel-
sefullhet(a.a.). 
Jag började med att skriva ned min egen berättelse i stallet, som en 
slags pilotstudie på mig själv. Min ansats var att ”bara berätta”, inte 
söka svar, som om jag berättade för någon om min stalltid. Därefter 
skrev jag ned händelser i stallet som jag kom att tänka på, och slutli-
gen reflektioner om vad jag tyckte jag lärde mig under stalltiden. Det 
var nyttigt att börja med mig själv eftersom jag insåg att intervjun 
måste få ta tid. Det tar en stund innan ”berättandet” kommer igång. 
Samtidigt var jag medveten om att det är skillnad på nedskrivna och 
muntligt förmedlade berättelser. Den muntliga berättelsen är i högre 
grad än den skriftliga socialt situerad som dramatiskt framförande 
(Johansson, 2005). Det är viktigt att också rikta fokus på att samtalet 
ska bli bekvämt. Den muntliga berättelsen är just att den muntliga 
berättelsen inte bara berättar om händelser utan i sig är en händelse. 
Det innebär att det handlar inte bara om innehållet i berättelsen utan 
berättarens skicklighet att framställa detta innehåll (a.a.). 
 
När jag därefter skulle börja göra de övriga livsintervjuerna hade jag 
därför som ideal att gå sakta fram och visa mitt intresse för berättel-
sen. Min strävan var ett jag - du möte (Johansson, 2005), d.v.s. att 
intervjun skulle genomsyras av respekt, empati och värme för att få 
något av den andra. Samtidigt var jag medveten om att rollerna ser 
olika ut mellan forskare och berättare och även förväntningarna och 
avsikterna är olika.  
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Idealet kan också sammanfattas på det här viset. 
 

”För att komma fram till vad som med ett sådant angreppssätt under-
förstås vara ”riktiga” uppfattningar krävs ärlighet och ödmjukhet, mo-
det att inte låtsas veta vad man inte vet, visheten att inte förbise rele-
vansen hos det man inte känner till och ödmjukheten att inte ge efter 
för frestelsen att undertrycka fakta som förstör en omhuldad teoretisk 
hållning.” (Code, 1988:191), (Skeggs, 1998: 54). 

 
Jag valde personer också utifrån tanken om att de skulle kunna ge fyl-
liga beskrivningar (Geertz, 1991) samt att de hade befunnits i verk-
samheten under olika tidpunkter historiskt mellan 1950-2000-tal. Ex-
akt när de intervjuade var födda står beskrivet i Bilaga 1. De var per-
soner som jämfört med flickorna hade spenderat stor del av sin ung-
domstid i stallet. 
Jag försökte skapa ett tillfälle så att de kunde känna sig avslappnade 
under intervjun vilket resulterade i att två intervjuer blev hemma hos 
mig. Intervjun med den yngsta av dem genomfördes hemma hos hen-
ne. Personen jag inte kände intervjuades per telefon, eftersom inter-
vjupersonen fanns i en annan del av Sverige. Det var en person som 
ringde när hon sett ett reportage om forskningen. Hon berättade att 
stallet hade betytt väldigt mycket och efter hennes berättelse tog jag 
tillfället och frågade om hon lät sig intervjuas. Jag var medveten om 
att det fanns en risk att det skulle kännas anonymt via telefon, vilket 
gjorde att vi hade talats vid ett tillfälle tidigare och pratat av oss lite. 
Telefonintervjun blev ett långt och avspänt samtal. Alla intervjuer 
blev dock inte fylliga. Jag försökte anpassa mig beroende av den in-
tervjuades förmåga att berätta genom att delta i samtalet. Jag försökte 
när svaren blev korta eller att man blev nyfiken på mera, att ställa frå-
gor som: Hur kändes det? Vad tänkte du då? Vad gjorde du sedan? Jag 
försökte också som Kvale (1997) föreslår att stämma av med den in-
tervjuade genom att ställa frågor som; I början av intervjun berättade 
du o.s.v. Det tenderade att bli fylligare från de äldre kvinnorna och 
mindre fylligt ju yngre de var. Det liknar Johannsons studie av inter-
vjuer med kvinnor, där de äldre såg sig som berätterskor, medan de 
yngre tog rollen; intervjuad inför en intervjuare (Johansson, 2004). 
 
Samtliga intervjuer blev bandade utom telefonintervjun och vid samt-
liga fördes anteckningar. Vid den första studien användes bandspela-



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

 30

ren i huvudsak som minnesstöd. Utskrifterna av intervjuerna gjordes 
inte ordagrant utan transkriberad som en berättelse. Geertz (1991) 
menar att den vetenskapliga texten kan sägas vara en fiktion. Det blir 
en tolkning av andra människors tolkningar. Ehn (1992) poängterar att 
det inte existerar några absoluta regler för hur man ska hantera en ut-
skrift, man exkluderar ord och meningar, kombinerar fraser som sagts 
vid olika tillfällen och förändrar språket. En hållning jag hade var en 
riktlinje som Kvale (1997) föreslår, nämligen att föreställa sig hur 
intervjuade själva skulle ha velat formulera sig i skrift. När jag lyssna-
de av bandspelaren och även från minnet där berättaren beskrev något 
som var nyanserat och detaljerat, men också igenkännande från min 
egen berättelse, citerade jag deras ord, ordagrant. Vissa citat användes 
i resultatet för att stödja mina resonemang och analyser. 
 
Det infann sig så kallad ”mättnad” med material från 6 personer. Syf-
tet var inte att få en heltäckande bild av hur stallvistelsen såg ut histo-
riskt utan syftet var att studera gemensam erfarenhet för att skapa kun-
skap om ungdomstiden i stallmiljö. När inget särskilt nytt tillfördes 
ville jag gå vidare med observationerna och nutidsperspektivet. 
 

Observationerna 
 
Fältobservationer är en metod som används för att ge kunskap om hur 
människor agerar, talar och uppfattar sin omvärld i den situation de 
befinner sig. Observationer är en konstruktivistisk metod i den me-
ningen att man intresserar sig för hur människor konstruerar sin verk-
lighet genom sina handlingar.  
 
Jag använde den vanligaste formen, deltagande observation. Med del-
tagande menas att forskaren öppet deklarerar att hon studerar fältet 
och använder fältanteckningar för att dokumentera det hon ser och hör 
i miljön (Russell, 2002). 
Det finns flera anledningar att använda deltagande observation när 
man vetenskapligt studerar kulturella grupperingar. 
Det första skälet är att metoden öppnar upp och gör det möjligt att 
fånga all slags data. Det andra är att metoden reducerar problem av 
”reactivity”, d.v.s. att människor ändrar sitt beteende när de vet att de 
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blir studerade. Eftersom observatören befinner sig i miljön under en 
längre tid blir människor vana. Deltagande observation möjliggör att 
ställa frågor i anslutning till vad som sker vilket öppnar för följdfrå-
gor. Metoden ger en intuitiv förståelse av kulturen och tillåter forska-
ren att tala i förtroende om betydelsen av det hon ser. Deltagande ob-
servation hjälper samtidigt forskaren att förstå betydelsen av observa-
tionen, genom att deras handlingar inte alltid sammanfaller med vad 
de säger(Russel, 2002). Vad människor säger och uppfattar om sin 
egen roll i en gemensam kultur utvecklas när man observerar deras 
skeenden och handlingar. 
 
När jag skulle göra mina observationer var jag intresserad av en tradi-
tionell ridskola som hade en bred ungdomsverksamhet. Mitt val att 
studera ridskolan jag själv vuxit upp i innebar att jag väl hade access i 
miljön genom att jag kände många människor innan. Det är viktigt att 
använda personliga kontakter för att komma in i fältet (Russel, 2002). 
Det finns ingen anledning att välja en plats som är svår att komma in i 
när liknande miljöer finns som är lätta att träda in i, enligt Russel. 
 
Valet av flickor som jag skulle följa blev aningen slumpartat. Genom 
en mamma vid klubben fick jag kontakt med hennes dotter som var 16 
år och som red vid ridklubben. Jag ringer henne på mobilen och hon 
lovar att ta kontakt med några kompisar vid stallet och vi bestämmer 
en tid. Jag berättar syftet med studien och frågade om de vill vara 
med. Tisdagen därpå satt 6 flickor vid ett bord där vi stämt träff. De 
ger sitt godkännande till att låta mig följa dem i stallet under drygt en 
och en halv månads tid. Även ridskolans ridskolechef och styrelse 
hade godkänt och uttryckt sitt intresse för att studien fick bedrivas på 
ridskolan. Jag gick in i fältet med skrivet dokumentation om mig själv 
och universitetet. Ett formellt brev från universitetet skall tydliggöra 
om min anknytning och vem som finansierar mig och hur länge jag 
kommer att vara ute på fält (Russel, 2002). Jag fick även flickornas 
föräldrars underskrift på att de godkänt forskningen. 
 
Flickgruppen som jag observerade och som jag senare intervjuade 
kände jag inte särskilt väl. Jag visste i stort sett vem alla var men hade 
ingen relation till dem. En av de svåra delarna att göra deltagande ob-
servation är när man gör sitt inträde i kulturen och ska börja sina ob-
servationer. Det finns alltid risk att man verkar främmande i mil-
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jön(Russel, 2002). Russel pekar på att det är viktigt att man tänker 
igenom innan när människor i fältet ställer frågor som; vad gör du 
här? Varför vill du veta om oss? Hur länge blir du här? Det är viktigt 
att vara ärlig och konsekvent hela tiden och att inte spela någon roll. 
När frågorna kom från ungdomarna om vad jag höll på med kunde jag 
svara uppriktigt och tydligt på ett vis som jag tror gjorde dem säkrare 
på vem jag var.  
 
Flickorna agerade och utförde arbeten som jag var mycket hemma-
stadd i. Deras diskussioner som ibland var på hög teknisk facktermni-
vå om hovleder, liniment och hästens olika sjukdomar var för mig 
inget konstigt prat. Däremot kändes det konstigt att ställa frågor, 
självklara frågor. Det var ändå viktigt att ställa frågor, även de som jag 
själv trodde mig ha svar på.  
 
Flickgruppen som blev föremål för fältstudien är väl etablerade i verk-
samheten och även trygga i stallmiljön, efter att ha ägnat sig åt ridning 
i många år. De sitter i föreningens ungdomssektion, där de har stort 
inflytande på ungdomsverksamheten. I tid tillbringar de ca motsva-
rande en halvtid i stallet, d.v.s. 20 timmar i veckan. Det är dock inte 
tillsammans 20 timmar i veckan hela tiden utan deras tid i stallet är 
väldigt individuell präglad. Ändå ser de sig som ett gäng som håller 
ihop. 
 
Ungdomarna på den här ridskolan följer mönstret i tidigare forskning 
om att ridskolorna domineras av: flicka, svensk och medelklass. Samt-
liga i ungdomsgruppen som jag observerade bodde i villa eller radhus 
och kommer från hem där båda föräldrarna är närvarande. Alla har 
mammor som är hästintresserade och 5 av dessa rider själva. Flickor-
nas skolbetyg ligger över medel. De har planer på att läsa teknikpro-
grammet på gymnasiet. En läser redan programmet. Ser vi på dessa 
flickor utifrån Bourdieus’ teorier så kan de sägas ha såväl ekonomiskt 
som kulturellt och socialt kapital. De umgås med varandra och håller 
ihop, de har genom de sitter i ungdomssektionen möjlighet att påverka 
verksamheten och de har stöd i familjen som också tar del av verk-
samheten. Flickorna deltar också i andra fritidsverksamheter, de går i 
skola o.s.v., vilket gör att de också har att förhålla sig till andra miljö-
er än stallet i sin identitetenskonstruktion. 
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Sammanlagt besökte jag stallet vid 14 tillfällen i stallet tillsammans, 
under varierande tid, alltifrån en timme till 6-7 timmar. Varje tisdag 
då de har ridning samlas vi samtidigt cirka en och en halv timme. Då 
hade jag möjlighet att tala med hela gruppen samtidigt. En del av de-
ras vistelse i stallet valde jag att utesluta och det var deras ungdoms-
sektionsmöten. De hade möten väldigt ofta. Den tid som berör de de-
mokratiska processerna vid mötena skulle kunna vara föremål för en 
egen studie.   
 
Eftersom flickorna var i stallet vid väldigt olika tider sms-ade de så att 
jag skulle kunna komma dit samtidigt.  Jag valde att lägga mest ton-
vikt på att observera vad de gjorde vid ridskolan när flertalet var där. 
När de ensam stod och mockade eller blandade mat blev materialet 
ganska tunt. 
 
Observationerna var inspirerade av etnografisk metod vars syfte är att 
skapa förståelse om kulturen av människor eller platser (Rossman & 
Rallis, 2003). Deras språk och handlingar och hur de framställde sig 
själva var i fokus. Jag noterade i anteckningarna också vad jag fick för 
känsla och associationer av situationen. För att kunna få en bra upp-
fattning av situationen hade flickorna, vid de fyra sista tillfällena små 
mickmyggor på sig. Det visade sig vara till hjälp när jag skulle tran-
skribera det de sade. Stallet är ganska bullrigt och i många lägen 
omöjligt att uppfatta vad de säger, men genom mickarna blev det tyd-
ligt. 
 
Jag skrev ned fältkommentarer efter att jag varit på ridskolan i anslut-
ning till varje besök. Det finns tre olika fältkommentarer; metodolo-
giska kommentarer, beskrivande kommentarer och analytiska kom-
mentarer (Russel, 2002). Vid de 14 tillfällen vi sågs antecknade jag 
hela tiden. Vid deltagande observation använde jag i huvudsak 2 typer 
av fältanteckningar (Russel, 2002) anteckningar och så kallade fält-
kommentarer. Anteckningar är det som dokumenteras under tiden som 
man är på fältet vilket jag alltid gjorde. Mänskligt minne är ett sårbart 
sätt att försöka återge vad som hänt under det studerade tillfället. Att 
göra anteckningar hjälper en att komma ihåg många detaljer. Bara 
några ord är av betydelse för att hjälpa minnet över händelsen. An-
teckningarna är tänkt vara underlag för analys. 
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Jag ägnade mig i huvudsak till att skriva vad som pågick i fältet, d.v.s. 
beskrivande kommentarer. Ibland förekom analytiska kommentarer. 
Till exempel hur jag uppfattade att kulturen var. Analytiska kommen-
tarer kan vara om mindre saker (Russel, 2002). 
 
Det är viktigt att spendera tid att lära känna de fysiska och sociala 
strukturerna i fältet. Gå omkring och gör noteringar hur fältet känns. 
Är det trångt? Mycket folk? Verkar möblerna vara gamla och billiga? 
Hur luktar det? Det gjorde jag vid ett flertal tillfällen, gärna med en 
kamera i handen. Ibland fotograferade jag och det fick ett stort värde 
när jag skulle sätta mig och skriva. Tyvärr var inte alla fotografier av 
kvalité för att publiceras i avhandlingen men det utgjorde ett hjälpme-
del i analysen. 
 
Jag kände en slags mättnad när jag avbröt observationerna. Miljön 
kändes mätt däremot kände jag att det är en kort tid när det gäller att 
bygga upp förtroende med flickorna som kunde ge tillgång till mer 
information. Jag hade till en början tänkt nöja mig med observationer, 
men eftersom jag inte riktigt upplevde att vi kommit särskilt nära var-
andra, skissade jag därför inför en tredje studie efter mammaledighet. 
 

Samtalsintervjuerna 
 
I den sista materialinsamlingen använde jag mig av samtalsintervjuer 
med samma grupp flickor. En var då 15 år, tre 16 år och två 17 år. Det 
var en uppföljning av de observationsstudier där jag ville fördjupa 
samtalet med flickorna. Jag hade också preciserat vissa frågeställning-
ar som jag under den tidigare studien uppfattat varit oklara. Även fast 
jag hade vissa ämnesområden jag ville täcka av var det viktigt att in-
tervjun fick karaktären av ett samtal. Det innebar att intervjuerna inte 
blev linjära utan ämnena berördes vid olika tillfällen under intervjuer-
na. Vid samtalsintervjun kunde jag referera till de tidigare studierna 
och mina egna förkunskaper för att föra mer ingående resonemang 
med flickorna. När motsägelsefullheter uppstod i deras resonemang 
kunde jag lyfta fram exempel från deras agerande i stallet och därige-
nom fördjupades intervjun. 
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Intervjuerna tog ca 2 timmar vardera och genomfördes där de passade 
bäst för flickorna. En intervju genomförs på mitt kontor resten i rid-
skolans varmbonade del där vi hittade avskilda platser i lugn och ro. 
Förutom att intervjuerna bandas, skriver jag även fältanteckningar i 
stödform. Efteråt skrev jag den här gången ut intervjuerna ordagrant. 
Även pauser och känslor dokumenteras. 
Mättnad infanns sig den här gången tidigt i materialet. Jag kunde 
koppla ihop deras berättelser med de observationer jag gjort, vilket 
gjorde mig säkrare i tolkningarna av det sammantagna materialet. 

Analysen av de olika materialen 
 
Jag hade till en början svårt att våga tolka materialet. Det kändes oer-
hört nära mig själv genom mitt eget engagemang i stallet hur skulle 
jag kunna skilja på mina egna projektioner på materialet, hur skulle 
jag kunna finna någon slags sanning eller objektivitet mitt i denna 
subjektivism? Problemen är inte unika. Genom att samspelet med 
lyssnaren inkluderas uppstår i analysen en reflexiv aktivitet (Johans-
son, 2004). Det innebär att man tolkar sin egen konstruktion av kun-
skap och sina tolkningar samtidigt som man tolkar den intervjuades 
berättelse. Man reflekterar över hur man själv är som kunskapsprodu-
cent, forskare, ser på, definierar och skriver om den sociala verklighe-
ten. Det är ett tänkande runt sitt eget tänkande, ett slags metatänkande 
(Ehn & Klein 1994, Alvesson & Sköldberg 1994). Det tänkandet var 
till nytta när jag skulle analysera materialet. 
 

Berättelserna 
 
Kärnan i narrativ analys och deltagande observation är tolkningen. Det 
innebär inte att man söker efter en tolkning utan står öppen för en 
mångfald tolkningar. Den förknippas med den hermeneutiska traditio-
nen. Traditionen handlar tolkning av komplexa meningssammanhang 
med myriader av betydelser. Att tolka andras berättelser är vad Gid-
dens menar dubbel hermeneutik -(Giddens, 1984:284). Själva texten 
är en handling som producerar en text och som i sig ”skapar verklig-
heter” (Geertz, 1991). Som forskare studerar jag tolkningar av tolk-
ningar. Analysen är både en tolkning och beskrivning. Den subjektiva 
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sidan spelar dock en marginell roll i effekten av en tolkning. Det är 
om gestaltningen övertygar och argumenten övertygar som den får 
någon betydelse. Med det menar jag hur det överrensstämmer med 
verkligheten. Den analytiska processen är svår att helt systematisera 
att göra en mall för tillvägagångssätt, eftersom det hämmar många 
gånger den kulturanalytiska kreativiteten. Att inspireras av etnografi 
handlar om att se det vardagliga ur ett nytt perspektiv. Med dessa för-
väntningar följer krav på kreativitet, fantasi och tolkningsförmåga. 
När nya perspektiv öppnar sig gör de ofta språngartat, utan att helt och 
hållet röja varför, t.ex. i så kallade ahauppleveler eller att saker och 
ting börjar falla på plats (Bjurström, 2004). 
 
Metatänkandet blev från början hämmande, men till slut fanns jag ro i 
något som liknar Skeggs förhållningssätt till kunskap. Hon menar att 
man måste inse innan man överhuvudtaget gör några objektivitetsan-
språk, att all forskningsproduktion är partiell. Trots denna insikt var 
det ändå viktigt för mig att gå väldigt försiktigt fram i mina tolkning-
ar. Jag började formulera övergripande reflektioner runt berättelserna i 
skrift, vad jag uppfattade att berättelserna handlade om. Även motsä-
gelsefullheter och ofärdiga beskrivningar som var undantag från de 
allmänna intrycken antecknades. Utifrån dessa skapades olika teman 
som märktes med olika pennor i texten. Därefter följde jag varje tema 
genom hela berättelsen och antecknade reflektioner kring detta. När 
alla dessa ord blivit inordnade i olika teman gick jag tillbaka i texten 
för att hitta material hur, på vilket sätt de berättat om företeelserna i de 
teman jag fått fram. Resultatet blev att olika teman blev inordnade 
under två större dimensioner mötet med hästen och mötet med kultu-
ren (se bilaga 2). 
 

Observationerna 
 
Analysen av observationerna började med att jag använde den så kal-
lade ögonscanningsmetoden. Man läser fältkommentarerna om och 
om igen och får en känsla för vad som finns i materialet (Russel, 
2002). Arbetssättet karaktäriseras av induktivt arbete, där skeenden, 
händelser och påpekanden som kom tillbaka fick fokus. Därefter an-
vände jag även andra arbetsmetoder för att se mönster. Jag använde 
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perspektivering, kontrastering, dramatisering, experimenterande samt 
väntan. Perspektering är där man kan växla mellan olika tankenivåer, 
tänka i liknelser, söka synonymer, och betrakta allt som symboler. 
Kontrastering innebär att ett begrepps mening klargörs genom sina 
kontraster. T.ex. stallet är som ett andra hem. Dramatisering innebär 
att sammanföra i tanken ting och företeelser som anses vara oförenli-
ga. Det kan vara svårt att se centrala värden och grundläggande prin-
ciper i rutiner och småprat. Med experimentering menas att man expe-
rimenterar med idéer, formuleringar och resonemang. Man kan t.ex. 
prova att framställa en idé genom ljud, doft, smaker och beröring. Ett 
sätt blev att jag skrev fram olika typiska händelser i stallet och döpte 
dem som metaforer. Dessa händelser användes som ett hjälpmedel i 
det analytiska arbetet. Jag lyfte upp miljöbeskrivningarna och jämför-
de med vad flickorna själv lyfte fram. Till sist väntan innebär att det 
analytiska arbetet många gånger bygger på omedvetna processer. Den 
kulturanalytiska metoden behöver ibland ”moodling”, perioder av 
pauser eller att inte fokusera på det man har rakt framför sig utan titta 
vid sidan, ur ögonvrån (Ehn, 1982). En mammaledighet infann sig 
lägligt mitt i forskningsprocessen, vilket gjorde att jag fick utrymme 
för paus. Det låter motsägelsefullt när man får barn att få tid till forsk-
ning, men faktum var att det gav utrymme att i lugn och ro fundera 
och skissa över det insamlade materialet.  

Samtalsintervjuerna 
 
Efter mammaledighet var jag ivrig med att få slutföra den sista empiri-
insamlingen. Materialet hade fått vila och jag var på det klara vad jag 
vill få ut i den sista studien. De ofullständigheter som fanns efter ob-
servationerna skulle nu bli till en helhet och jag ville använda mig av 
diskursanalys. Poängen med diskursanalys är att undersöka på vilket 
sätt det finns handlingsbetingelser för det talade och gjorda, samt på 
vilket sätt en viss utsaga aktiverar ett antal sociala praktiker, och på 
vilket sätt påståendet i sin tur bekräftar eller dementerar dessa prakti-
ker. Det innebar att undersöka mening och dess sociala institutioner 
som bär upp mening där jag främst var intresserad av det generella 
sociala, d.v.s. språket. 
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Genom att jag själv ordagrant skrev ut alla 6 intervjuer som vardera 
var ca 2 timmar, skedde en omedveten bearbetning av materialet. 
Även här fokuserade jag på gemensamma teman men också uttryck 
som nyanserade flickornas utsagor lyftes upp. Jag använde olika färg-
pennor och markerade i olika färger där liknande resonemang fördes. 
Därefter undersökte jag på vilket sätt deras utsagor kunde vara uttryck 
för diskurser. Min användning av diskurs är främst som ett analytiskt 
begrepp. Diskurser är sociala mönster av betydelsefixeringar som står 
i instabila förhållanden till varandra. En diskurs är således ett bestämt 
sätt att tolka världen. Det är en analytisk operation som jag som fors-
kare konstruerat snarare än något som finns avgränsat i verkligheten. 
Målet med att använda diskurser som analysverktyg är att klargöra hur 
omvärlden framställs och vilka sociala konsekvenser det får. ( Winther 
Jørgensen & Philips, 2000).   
 
Därefter lyfta jag upp citat som kunde exemplifiera ur de olika tema-
tiska mönstren. Jag intresserade mig också för hur de hade uttryckt sin 
mening för att bättre kunna förstå betydelsen av deras utsagor. Jag 
började se sammanhang som går koppla till analysens skärningspunkt 
där handlingsutrymme skapas inom ramen för det jag kallar stallkultu-
ren. Nu fanns det tillräckligt för att göra en analys på hela materialet. 
 
Parallellt med det sista analysarbetet började jag fläta samman alla tre 
studierna och applicera, på en medveten nivå, vilka blev mina teore-
tiska ramar för studien. Genom att använda diskursanalys blev språk 
ett viktigt analysområde. Språket utgör en av de viktigaste dimensio-
nerna när vi skapar mening i den praktik vi vistas i (Säljö, 2000). 
Språk kan ses som ett system och kommunikationen den verksamhet 
eller aktivitet som människor ägnar sig åt där språk är en viktig kom-
ponent. ”Ett ords innebörd bestäms ytterst inte av vad det består av, 
utan av vad som existerar utanför ordet” (Saussure, 1986:14). De teo-
retiska utgångspunkterna skapade ramar och där framför allt tre be-
grepp blev betydelsefulla för att fånga in handlingsutrymmet mellan 
individ och struktur, nämligen makt, mening och materialitet. 



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

 39

 

Vetenskaplighet 
 
Utifrån det konstruktivistiska perspektivet innebär det att mitt insam-
lade material inte ska läsas som exakta redogörelser. Perspektivet in-
nebär också att beroende på vilken läsarposition man har, t.ex. om 
man är man eller kvinna, läser man texten olika (Johansson, 2005, 
Ambjörnsson, 2004). Som författare till en text finns en rad metodolo-
giska frågor att förhålla sig till. Sedan 80-talet har man börjat ifråga-
sätta den etnografiska auktoriteten som skapas genom retoriska medel. 
För att underminera forskarens, d.v.s. min auktoritet, har de intervjua-
de fått läsa texten och ge sin syn på texten. På så sätt har texten blivit 
en dialogisk text istället för monologisk text (Johansson, 2004). Fram-
för allt har min handledare, men också andra arbetskamrater, också 
hjälp mig att ge en mångfald av röster inom texten, där hon uppmanat 
mig till olika perspektiv. 
 
Objektivitet kräver att subjektiviteten tas med i beräkningen. Detta 
menas att kunskapen är situerad. Kunskapen är aldrig neutral utan 
alltid producerad i specifika social, kulturella, politiska och språkliga 
sammanhang (Haraway, 1988). Redogörelsen av hur jag gått tillväga 
kommer därför bara att täcka vissa delar. Det är omöjligt att reducera 
forskningsmötet till text och förmedla det på ett fullständigt sätt 
(Skeggs, 1998). Samtidigt underbygger det metodologiska aspekterna 
det teoretiska, vilket gör att ansvaret för hur kunskap skapas kan 
granskas i hur forskningen är producerad. Jag har därför fokuserat på 
hur min egen subjektposition i förhållande till den forskning som pro-
ducerats. Det ger möjlighet att validera forskningsprocessen. 
  
Objektivitet blir ett hjälpmedel för att skapa förbindelser mellan olika 
vetande subjekt, som alltid är belägna någonstans. Termen objektivitet 
används på två olika sätt som ofta kollapsar in i varandra. Den an-
vänds, för det första, med avseende på hur väl en redogörelse stämmer 
i praktiken och, för det andra, med avseende på hur vi värderar det vi 
studerar. Att vi sätter ett värde på något betyder inte att vi inte kan ge 
en objektiv redogörelse. Genom att produktionsprocesser tydligt 
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framgår och redovisas tack vare att kunskaperna situerats blir forsk-
ning validerad (Skeggs, 1998). 
 

Kriterier validering 
 
För analys gäller valideringen om analysens tillförlitlighet. Är analy-
sen möjlig? Överensstämmer tolkningen? Förmåga att begripligt dela 
med sig av sina slutsatser och reflektioner kommer att avgöra kvalitén 
i narrativ analys (Johansson, 2005). Kvale utgår ifrån att validiteten är 
socialt konstruerad. Han utgår från tre grundläggande kriterier; forska-
rens hantverksskicklighet, kommunikativ validitet och pragmatisk 
validitet. Validiteten som hantverksskicklighet handlar om forskarens 
trovärdighet och noggrannhet. För att bedöma kvaliteten hos en fors-
kares producerande kunskap är det inte bara forskarens metoder som 
granskas utan också forskarens person inklusive dennes moraliska 
integritet. Kommunikativ validitet innebär att kunskapsanspråkens 
giltighet prövas i dialog eller förhandling mellan olika samtalspart-
ners: forskarsamhället såväl underssökningspersonerna och en lek-
mannapublik. 
 

”Valid kunskap konstitueras när konkurrerande kunskapsanspråk dryf-
tas i en dialog: vad som är en valid observation avgörs genom argu-
mentering mellan deltagarna i en diskurs” (Johansson, 2004, sid 315). 
 

Slutligen handlar pragmatisk validering om förpliktelsen att handla i 
enlighet med tolkningarna. Här läggs tonvikten på den praktiska till-
lämpningsbarheten av resultaten och möjligheten till att förändra 
(Kvale, 1997, Johansson, 2004). 
 
För att öka validiteten användes så kallad respondent validitet. Det 
innebär att de informanter som varit föremål för studien får diskutera 
det forskaren gjort. Det i sig kan leda till ytterligare information om 
situationen (Hammersley & Atkinson, 1995). Flickorna jag observera-
de fick läsa materialet från mina observationer. De gav inte särskilt 
mycket kommentarer men det kändes ändå viktigt för om jag uppfattat 
något direkt felaktigt kunde de kommentera det. Jag använde både 
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mail och msn och kunde skicka och få respons på materialet av flick-
orna. 
 

Etiska överväganden 
 
Luleå tekniska universitet har det yttersta ansvaret för forskningspro-
jektet och garanterar dess vetenskaplighet. Vid utformning av forsk-
ningen utgår vi från Vetenskapsrådets etiska normer vilka har beaktats 
genomgående inom detta projekt (Vetenskapsrådet[online] 2005). Alla 
intervjupersoner har fingerade namn i avhandlingen. Skriftlig produk-
tion och redovisat resultatet kommer att genomgå formell granskning 
inom universitetet. Allt material behandlas strikt konfidentiellt och 
inblandade personer görs anonyma i rapporter. I kontakten med de 
personer forskningen omfattar utgår vi från lagen om etikprövning 
(2003:460). Inga register över personerna kommer att upprättas. För-
äldrarnas och de deltagande flickornas ges fullständig information om 
forskningens syfte, uppläggning och resultat enligt § 16. Deras sam-
tycke inhämtas inför all insamling av material (§17). Skriftlig över-
enskommelse gör avseende hur bildmaterial samt material i Msn ska 
användas. Den aktuella forskningen är inte av den karaktären att den 
faller under de tillämpningsområden som anges i lagen. Jag bedömer 
inte heller att forskningen är av den arten att någon person kan komma 
till fysisk eller psykisk skada. Därför behövs inte någon prövning i 
den etiska nämnden.     
 

Slutkommentar 
 
Hur kan min forskning bli användbar för andra? I kvalitativa studier 
tenderar många forskare att utesluta generaliserbarhet (Merriam, 
1994), genom att argumentera att det inte går att applicera något gene-
rellt på individer. Ett motargument till detta är att även om forskaren 
påstår att den inte har för avsikt att dra några generella slutsatser, så 
kommer läsaren i alla fall att göra det. Man läser väl knappast en 
forskningsrapport om man inte tror att man kan lära sig något som 
man kan ha användning av? Förmågan att generalisera är beroende av 
forskarens förmåga att uppnå de tidigare nämnda tre kriterierna. Om 
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man som forskare redan känner igen det man studerar går det som 
regel fortare med den deltagande observationsprocessen eftersom man 
kan referera till den mylla av erfarenhet som man själv är bärare av 
(Russel, 2002). 
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4 Perspektiv på ridskolan 
 
Intresset i kapitlet riktas mot förändringar i samhället som fått åter-
verkning på dem som vistas vid ridskolan. I kapitlet presenteras också 
den ridskola som blev föremål för observationer. 
 

Från 50-talet till nutid 
 
Under de senaste 30 åren har intresset för hästhållning och ridning 
ökat kraftigt i landet. När ridfrämjandet bildades hade det 4890 med-
lemmar och 46 lokalavdelningar. Nu 50 år senare har ridfrämjandet 
blivit 45 gånger fler d.v.s. ca 220 000 personer! Under denna period 
har hästen övergått från att vara mannens intresse till att bli kvinnors 
och unga flickors, vilket medfört att den osynliggjorts (Svala, 2002). 
 
Ridskolor fanns redan i slutet av 1800-talet i Sverige. Den första rid-
skolan uppfördes 1886 (Stockholms fältridklubb) och vid samma tid-
punkt uppfördes Strömsholm (1868) i arméns tjänst (Ståhlberg, 1999). 
Den första ridsportorganisationen bildades 1912, Svenska Ridsportens 
centralförbund (SRC). SRC bildades i anslutning till de olympiska 
spelen i Stockholm i syfte att höja och utveckla ridning som tävlings-
sport samt att utarbeta regler för tävlingar (a.a.). Fritidsridning före 
50-talet var förbehållet överklassen och militärer. Godsherrarna red på 
landsbygden på 30-talet men det var framför allt damerna som ville 
rida i städerna. De fick tillgång till små ridhus med anställd personal 
och välskötta hästar, där kunde man hyra häst och rida ut t.ex. på 
Djurgården (Wilken, 2006). 
 
Behovet av hästar inom armén minskade efter andra världskriget. Det 
tillsattes en statlig utredning 1945 som sedan låg till grund för bildan-
det av Ridfrämjandet. Syftet med Ridfrämjandet var att främja rid-
ningen som folksport. Ståhlberg (1999) beskriver vidare hur Ridfräm-
jandet bildades på uppdrag av regeringen 1948 och att ridklubbarna 
fick ackordhästar från armén till mycket gynnsamma villkor. Det var 
oftast underofficerare, som ville rida men som inte hade ekonomi att 
skaffa egna hästar, som fick möjlighet att hyra arméns hästar med till-
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hörande utrustning och befintliga ridhus till förmånliga priser (Wil-
ken, 2006). 
 
 I direktiven betonades att Ridfrämjandet inte skulle vara en tävlings-
organisation eftersom en sådan fanns genom Svenska Ridsportens 
Centralförbund, som funnits sedan 1912. Både ungdom och vuxna 
skulle beredas möjlighet till billig och god ridundervisning (Ståhlberg, 
1999). Den ungdomsverksamheten som Ridfrämjandet startade 1948 
fick erkännande som ungdomsorganisation och stöd av statliga medel 
från år 1964. Detta bidrog väsentligt till att utveckla barn- och ung-
domsridning, enligt Ståhlberg (1999). Allmänhetens ökade intresse av 
att kombinera motion med kamratlig samvaro med hästen och ett all-
mänt ökat välstånd gjorde att fler fick råd att rida. Att man fick kortare 
arbetsdagar samt arbetsfria och skolfria lördagar, bidrog till den väx-
ande skaran ryttare (André, 1996). 
 
Under perioden 1945-1955 skedde vissa organisatoriska förändringar 
inom ridsporten. Parallellt med Ridfrämjandet bildas svenska ponny-
föreningen och den första ridinstruktörskursen på Strömsholm genom-
förs i civil regi. Den militära i instruktörsutbildningen upphör 1968 
och Ridfrämjandets centralstyrelse tog över verksamheten. 
 
När behovet av ridverksamheter fortsätter öka under 60-talet startas 
fler ridskolor utanför arméns stallar, så kallade interimistiska ridsko-
lor, samtidigt med ökade krav från kommunerna där de befintliga rid-
skolorna själva skulle överta driften av ridskolorna. 
  
Den diskussion som startat i samhället om att unga behövde en me-
ningsfull sysselsättning på fritiden, innebar en öppning för de nya rid-
skolorna. Bl.a. gav grupperingar som den s.k. Spiltaligan som på 50-
talet fanns vid Östermalm upphov till oro i samhället. Det var en 
grupp pojkar som höll till vid en av Stockholms fritidsgårdar, Spiltan 
på Styrmansgatan, och ägnade sig åt småbrott.  Med argument om att 
ridskolor kan fungera som fritidsgårdar, och att unga får en menings-
full kontakt med djur, accepterade kommunen och politikerna de nya 
ridskolorna (Wilken, 2006).  
  
Framväxten av ridningen som folksport drev fram tanken om ett enat 
förbund. Det fanns nu fyra ryttarorganisationer; Ridfrämjandet, 
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Svenska ridsportens centralförbund, Svenska ponnyföreningen och 
Svenska Lantliga Ryttarföreningarnas Centralförbund.  Det första ste-
get togs 1966 när samtliga organisationerna blir medlemmar i RF 
(Ståhlberg, 1999). 70-talet innebar en expansiv fas för framväxten av 

ridskolor. På 70-talet blev också ridsporten en mer uttalad flicksport. 
Under 80-talet ökade inte antalet ridskolor men antalet ridande ökar 
och ponnyer kommer in i ridskoleverksamheten. Tidigare hade det 
funnits endast några sällsynta gotlandsruss vid några av ridskolorna 
(Wilken, 2006).  
 
Under 90-talet sjönk antalet ridande bland ungdomar men detta syns 
inte av statistiken eftersom åldersgränsen sänkts. Under 90-talet bör-
jade många anläggningar att bygga ridhus nummer två, samtidigt som 
ekonomin blev sämre. Under 90-talet förändrades även ridintresset 
mot ökat fokus på aktiviteten att rida. Tidigare innebar fritidsaktivite-
ten att ridningen för flickorna endast upptog 25 % av den sammanlag-
da tiden vid ridskolan. En mycket stor del av tiden upptogs av häst-
skötsel och andra sysslor såsom att vara ungdomsledare, möten och 
kompisar (André, 1996). Idag ser bilden annorlunda ut, menar Wilkén 
(2006), representant för ridsportförbundet. Skötseln av hästarna har 
minskat och fler rider bara en gång i veckan som en slags motions-
form (Wilken, 2006). Här har ridsportförbundet inte varit tillräckligt 
observant (a.a.). Det är dock de stallflickor som inte bara befinner sig 
vid ridskolan som präglas starkast av ridskolekulturen (Rostgård, 
2002) och det är de som är i fokus för min studie. 
 
Genom att Ridfrämjandet knöts till RF gick landstingsbidrag till ung-
domsverksamhet förlorat. Bidrag kom istället från Riksidrottsförbun-
det. 1993 gick förbunden slutligen ihop och blev ett enat förbund med 
namnet Svenska ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundets verk-
samhet är idag organiserad inom sektionerna ungdom, utbildning och 
tävling. Utöver detta finns särskilda utskott för bland annat säkerhet, 
djurskydd, IT, media, forskning m.m. Kansliet finns sedan halvårs-
skiftet år 2000 på Strömsholm i Hallstahammars kommun. Den lokala 
verksamheten bedrivs inom ramen för 19 distrikt, varav de flesta har 
egna kanslier (SOU 2000:109). Ridsporten är uppdelad i grenar samt i 
kategorierna ponny och häst. De olika grenarna består av hoppning, 
dressyr, fälttävlan, distans, körning och voltige. Endast ungdomar 
yngre än 18 år får tävla i ponnyklasserna. Det anordnas även tävlingar 
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för handikappade. Hoppningen är den dominerande grenen, följt av 
dressyren som är den näst största tävlingsgrenen (a.a.).  
 
Ridsportolyckor förekommer och antalet frakturer och hjärnskakning-
ar är högre än i andra sporter. Risken för att kvinnor ska råka ut för 
olycka är 1,63 procent och för män 0,61 procent räknat på antalet ak-
tiva ryttare. Årligen skadas ca 10 000 ryttare av ca 640 000 som är 
aktiva (Socialstyrelsen, 2000). Behandlingstid per år är ofta längre och 
även behovet av sjukhusvistelse. Två till fyra personer per år om-
kommer (Ingemarson, 1983, Unger, 1997). När det gäller annan sä-
kerhetsutrustning anger Ridsportsförbundet i sitt säkerhetsdokument 
att ”Säkerhet är snarare ett förhållnings- och arbetssätt än en fråga om 
skyddshjälmar, tåhättor och säkerhetsstigbyglar, när de träder i funktion har 
olyckan redan skett” (Konsumentverket, [online] 2003, sid 53). Uttalan-
det ger intryck av att det råder en viss skepsis när det gäller andra sä-
kerhetsprodukter.  
 
Svenska ridsportförbundet har ca 216 000 medlemmar och är tredje 
största idrotten i Sverige (SOU 2000:109) sett till medlemskap. Vid 
jämförelse av antalet sammankomster(lokalaktivitetsstöd) är ridspor-
ten den näst största sporten efter fotbollen (Ridsportförbundet 2006). 
Ridsporten har störst antal tjejer av alla idrotter i sin gren, och är den 
tredje största tjejidrotten. De manliga medlemmarna finns främst inom 
ålderskategorin över 25 år. I åldersintervallet 7-25 år utgör männen en 
tiondel av medlemsantalet (a.a.). 996 ridklubbar är anslutna till för-
bundet från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Av dessa driver ca 
540 ridskoleverksamhet. De flesta, d.v.s. 75 % är föreningsdrivna. Det 
innebär att ridklubben äger lektionshästar och utrustning samt är ar-
betsgivare för ridskolepersonalen. Ridanläggningen arrenderas i de 
flesta fall, det är vanligt att det är kommunen som äger anläggningen. 
I de fall ridskoleverksamheten bedrivs i privat ägo, tecknar kommunen 
arrendeavtal med ridklubben som i sin tur arrenderar ut driften till det 
privata företaget (a.a.). 
 
Den svenska ridskolan är unik så som den vuxit fram sedan 50-talet. 
Varje år genomför ca 125 000 lektionsryttare åtta miljoner ridtimmar 
på landets omkring 500 ridskolor. 10 000 hästar och ponnyer tjänstgör 
på ridskola. Cirka 75 % av ridskolorna har ridhus som de bedriver sin 
verksamhet i de andra driver sin verksamhet utomhus (a.a.). Alla rid-



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

 47

skolor som är knutna till SvRF skall följa förbundets stadgar. Merpar-
ten av Sveriges ridskolor finns idag i mellersta eller västra Sverige 
(Jordbruksverket, 2005). De flesta klubbarna är små klubbar, d.v.s. 71 
% med antalet medlemmar under 250, endast 3 % av klubbarna har 
medlemmar fler än över 750 st. 70 % av föreningarna är förenings-
drivna (Ridsportförbundet 2006).  Den svenska modellen bygger på att 
ridskolorna har tillgång till kommunala anläggningar (Wilken, 2006). 
 
Priset att rida en timme varierar, men ca 100 kronor är vanligast. Det 
är billigast på landsbygden och dyrast i storstäderna (Hushållnings-
sällskapet, 2005). Ridsport har visat sig tillsammans med ishockey 
vara de dyraste sporterna för ungdomar i åldrarna 7-15 år. Medelkost-
nad för att rida är 8200 kr per år (Riksidrottsförbundet [online] 2005). 
Det är den näst dyraste sporten beräknat på medlemsavgift, tränings-
avgift, tävlingsavgift, avgift för licens och försäkringar, avgifter för 
läger, cuper, turneringar och övriga utgifter. Om man delar upp kost-
naden på idrottslig nivå ökar kostnaden dramatiskt framför allt inom 
ridsport och tennis. Om ridutövandet dessutom utövas i glesbygd blir 
resor ytterligare en faktor som försvårar när det blir längre till tävling-
ar (Ridsportförbundet [online] 2005). Bland Ungdomsgruppen i studi-
en reds det på ridskolan en gång i veckan traditionell lektionsridning 
och resten drygades ut genom att rida på skoltid samt att ha tillgång 
antingen till egen häst eller till en lånad privathäst. Att ridning blir dyr 
har också med att göra att flickidrotter få stå i skymundan när de 
kommunala fritidsbudgetarna ska fördelas (André, 1996). Trots att 
Riksidrottsförbundet har uppmärksammat det strukturella problemet 
och har angett riktlinjer för att flickidrotter ska prioriteras och ridsport 
är ett sådant område, tenderar omsättningen i praktiken gå långsamt 
(Riksidrottsförbundet, 2005). 
 
Det finns tendenser på att efterfrågan på ridning minskar vid ridsko-
lorna (Wilken, 2006). Både antalet ridklubbar och medlemsantalet 
minskar (Ridsportförbundet, 2006). Däremot tenderar hästägandet att 
fortsätta öka (Wilken, 2006). Det innebär att ridning fortsätter att vara 
intressant som fritidsaktivitet, men att verksamhet utanför etablerade 
ridskolor förväntas stå för ökningen (Wilken, 2006).   
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Ridskolan Ryttarkompaniet 
 
Ridskolan som är föremål för studien är beläget ca 3 km från central-
orten. Det är ett stort ridhus 20 x 80 meter med närmast ett femtiotal 
ridskolehästar och ett tjugotal privathästar. Ridskolan har funnits ända 
sedan mitten av 50-talet och startade sin verksamhet en och en halv 
mil utanför statskärnan men blev förflyttad till ett område närmare 
centralorten på 70-talet. Flytten innebar samtidigt större ytor som 
gjorde att de äntligen kunde genomföra större tävlingar (Ridskolan 
[Online] 2006). Idag har tätbebyggelse vuxit upp omkring ridhuset. 
Den nuvarande ridskolan som byggdes i slutet av 70-talet består av tre 
huvudbyggnader, stalldel, manege och ekonomidel som löpande 
byggs om och byggts ut varefter behovet ökat. Vid framsidan av an-
läggningen finns hagar och en utebana. På baksidan finns parkerings-
möjligheter och fler hagar.  
 
Ridskolan drivs av en styrelse och under styrelsen finns olika sektio-
ner som fungerar som representanter för olika grupper av ridande på 
ridskolan. Ridskolan har ca 850 medlemmar och håller igång 60 rid-
grupper i veckan. De erbjuder verksamhet för barn från 4 år och uppåt. 
Grupperna är indelande efter vilken nivå man uppnått inom ridkons-
ten. Flickorna jag studerar ingick i en ridgrupp som tränade inför att 
tävla. 
 
Vistelsen i stallet ser olika ut för flickorna som rider. Tidigare studier 
har visat att ridningen bara upptar en fjärdedel av den sammanlagda 
tiden på ridskolan för flickor (André, 1996). Det stora flertalet med-
lemmar på ridskolan Ryttarkompaniet rider en gång i veckan och har 
andra intressen vid sidan om hästintresset. För många unga finns en 
strävan att få ingå i tävlingsgruppen och för att få göra det krävs att de 
är villiga att arbeta för klubben. I arbetet ingår att hjälpa till med verk-
samheten vid fler tillfällen än en gång i veckan. I den här klubben rör 
det sig om ett 40-tal flickor som antingen ingår i tävlingsgrupp eller i 
förberedande tävlingsgrupp. Utöver organiserade ridtimmar förekom-
mer enskild ridning av privatryttare. Manegen är tillgänglig mellan 
klockan 7.00 till stängning 22.00 och är oftast upptagen. Vid ridsko-
lans mest aktiva ridskoleverksamhet är det dubbla lektioner i manegen 
med över 20 hästar samtidigt. 
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Ungdomsverksamheten är en omfattande del på ridskolan Ryttarkom-
paniet. Hälften av medlemmarna rider inte i vuxengrupper och betrak-
tas därför som barn och ungdomar. På alla ridklubbar skall, enligt 
Svenska Ridsportförbundets stadgar finnas en ungdomssektion (US) 
där alla under 26 år i ridklubben är medlemmar. Vid ridskolan Ryttar-
kompaniet är ungdomssektionen högst levande och betydelsefullt or-
gan. Samtliga flickor som deltar i studien sitter i ungdomssektionen. 
De upplever att deras arbete och engagemang tas på stort allvar och de 
känner sig betydelsefulla. Genom ungdomssektionen deltar de i ung-
domsledarkurser som ridsportförbundet erbjuder. Det ger dem möjlig-
het att vidareutveckla och kunskapsmässigt få möjlighet att fördjupa 
sitt engagemang.  
 
Kopplingen mellan att befinna sig i en ungdomssektion och att sedan 
verka i distriktens styrelse är svag. 63 % av ridsportens medlemmar är 
under 25 år och endast 6,3 procent i den ålderskategorin finns repre-
senterade i distriktets styrelser (Ridsportförbundet, 2006). 

Sammanfattning 
 
I mitten av 50-talet när syftet med ridsporten ändrade karaktär från att 
ha varit ett ovärderligt ”redskap” inom det militära, och ännu tidigare 
var ett redskap inom jordbruk och transport, förändrades också intres-
set för ridsporten. Vår förståelse av det inträffade tolkas i genus där 
intresset kan knytas till förväntningar på kön. Ridsporten blev med det 
gynnsamma upplägget på 50-talet sedd som en utövning god för häl-
san, och skulle därmed ges som möjlighet till fler i samhället. Det blev 
billigt att rida, vilket ökade tillgängligheten för alla att rida. När idén 
om ridhästen förändrades i mitten på 50-talet från ett instrumentellt 
förhållningssätt i det militära och inom jordbruk, till synen på hästen 
som vän och motionskamrat, blev hästen inte lika attraktivt eller legi-
timt för män att engagera sig i. Ridhästen sågs i majoriteten av män-
nens ögon inte längre som det främsta tekniska redskapet.  Mannens 
häst blev kvinnans vårdobjekt sett utifrån (Tolonen, 1992). 
 
I det som skulle kunna betraktas som det senmoderna har ridhästen i 
Sverige blivit en bransch, där den militära typen av häst har utvecklats 
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till en sportigare typ som passar för upplevelse och underhållning. Det 
har medfört att tävlingsridning blivit viktigare i verksamheten. Samti-
digt får ridverksamheten ibland fortfarande argumentera för att ridning 
ska ses som en sport. I den organiserade ridverksamheten är ordning 
och disciplin fortfarande bärande element, där flickor lär sig målmed-
vetenhet, tydlighet och ledarskap. Kombinationen av en manlig struk-
tur och närmast total dominans av flickor/kvinnor är nog det som ut-
märker stallets unika karaktär (Forsberg & Tebelius, 2005).  
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Introduktion till empiri 
 
För att undersöka identitetsskapande processer på ridskolan, krävs att 
jag avgränsar själva sfären där iscensättandet sker. Jag delade in rid-
skolan i tre delar som jag valt kalla mötet med stallkulturen, mötet 
med hästen och mötet med människorna. De tre delarna är inga sepa-
rata kategorier utan går in i varandra. Begreppet möte knyter an till de 
teoretiska resonemangen jag använder om hur identitet skapas i en 
gemenskap, i relation till något. Processen av identitetsskapandet ver-
kar olika inom de olika delarna. Det ger utrymme för olika positioner 
som sedan blir föremål för iscensättandet av identitet. Dessutom 
granskas processer som ger upphov till subjektpositioner som ankny-
ter till bredare diskurser i stallet, som diskuteras i mötet med stallkul-
turen. Tillsammans med diskurserna i stallet sammanflätas även deras 
erfarna position av att vara flicka. Erfarenheten av att vara flicka ge-
nomsyrar deras positionstagande och deras produktion av positioner, 
men den fixerar dem inte i vare sig tid eller rum (jmf. Skeggs, 1998). 
 
Nedan återger jag några röster från flickorna som speglar deras upp-
fattning om vad som är det viktigaste i stallet. Citaten visar vilken 
betydelse de olika typerna av mötena har och som flickorna förhåller 
sig inom.  
 

”När jag tävlar, och om det då går bra…då känner jag verkligen att jag 
gjort något bra..sen om nåt barn är ledsen och så tröstar jag det och så 
blir det glad igen, då känns det också jättebra, och även om jag rider 
ett vanligt träningspass, och det går bra, då blir jag glad hela da-
gen…man värderar ju olika vad det handlar om.. 
Hur ser du på att allt arbete i stallet? 
Jag tycker det är kul, om man bara skulle hänga här och sitta då skulle 
det inte vara att vara i stallet längre..utan då skulle det ba vara en ung-
domsgård eller nåt…jag tycker tom att det är roligt att mocka…då kan 
man stå där… 
Det kan ju inte vara roligt varje dag? 
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Nej vissa dagar är tyngre, då när hästen har rört om i boxen för mkt, 
men det kan vara ganska bra att rensa sina tankar..ungefär..jag tycker 
det är avslappnande, man blir lugn av det, lite terapi…typ kinesisk 
trädgård…”(Fia) 

 
I Fias berättelse framträder bilden av ridskolan utifrån olika aspekter. 
Det är inte bara det målmedvetna utövande av sporten som är viktig 
utan även att fylla en funktion i det sociala sammanhanget i stallet. 
Arbetet i stallet är vad som skiljer sig från en traditionell fritidsgård 
där behovet av dem som arbetskraft gör att de känner sig meningsful-
la. Arbetet gör också dem harmoniska, de gör ett rutiniserat arbete och 
vilar sig mentalt, menar de. 
 
I Janinas berättelse betonas kontakten med hästen. Så här säger hon 
om den viktigaste dimensionen i stallet; 
 

”Jag måste få tycka om hästen. Jag gillar Nadja och är den enda som 
rider henne för alla andra tycker hon är knäpp. Men jag rider inte hen-
ne för att vinna för det kommer vi aldrig att göra. Jag tycker att det är 
roligt.  
Vad är det då du tycker om? 
Att utveckla Nadja är viktigt. Byter man häst ofta kanske man utveck-
lar sig själv. Men det känns som att det är viktigare att utveckla hästen 
än mig själv.”(Janina) 

 
Att vara orsaken till hur en annan individ utvecklas är Janinas beto-
ning på betydelsen i stallet. Flickorna gör olika vägväl i förhållandet 
till hästen där vissa försöker satsa på att utveckla sig egen förmåga 
inom sporten men andra hellre ser till hästens framsteg.  
 
Moa betonar att miljön vid en ridskola har en specifik karaktär genom 
att det dels har med djur att göra och att det krävs en annan typ av 
organisation till skillnad från andra sporter; 
 

”Det är en miljö att få känna sig meningsfull. Om jag inte hade stallet 
då skulle jag inte göra nåt..då skulle jag ligga i min soffa och se på 
tv…stallet, det har gett mig..jag har fått gå ledarkurser, ulk, det har 
gett mig självfötroende, jag har blivit mer säker, på mig själv , jag är 
med i us, jag får vara med och bestämma saker i styrelsen, int jag 
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själv, men jag är en del i bestämmandet, det är roligt att jobba för en 
ny manege, man känner sig, eh..behövd... 
Tror du att det är unikt att man får känna så motför i andra sporter? 
Ja, jag tror faktiskt det är ovanligt, det har med att man håller på med 
djur,//…// och om du är med i en klubb, med i ett lag, då måste du vara 
med i matcherna, när du blir äldre toppas ju också lagen så då kan du 
bli utesluten om du inte är tillräckligt bra, i ridningen; kan du träna fast 
du behöver inte tävla, ridning är till för alla.”(Moa) 

 
 Moas berättelse visar på betydelsen av möjligheten till att få ta aktion 
och bli ledare, och att fokus inte bara är på det sportsliga planet med 
prestationen med hästen. Det finns utrymme för olika val av positioner 
i stallet eftersom det finns olika arenor där man kan skapa mervärden. 
I det följande presenterar jag de områden i form av möten inom vilka 
flickorna positionerar sig.  
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5 Mötet med hästen 
 
I det här avsnittet presenteras ett av de möten som enligt flickorna är 
en del i verksamheten som de tycker är och har varit betydelsefull, 
nämligen mötet med hästen. Hästen har historiskt en viktig roll i män-
niskors liv som livgivare, symbol för drömmar och som kamrat 
(Matthis, 2005). Vid ridskolan Ryttarkompaniet har hästen liknande 
värden. För flickorna är hästarna en kamrat de gärna stannar och små-
pratar med och ett redskap som de vill utvecklas genom. Både kom-
munikationen och utövandet av ridning som träning eller sport innebär 
utmaningar. Flickorna är medvetna om hästarnas styrka. När hästarna 
hanteras på ett felaktigt sätt kan det bli farliga. ”Hästar är inte katter, 
marsvin eller hundar. De är stora djur med starka käkar, hårda hovar 
och fortfarande med det vilda bytesdjurets flyktberedskap i blo-
det”(Matthis, 2005 sid. 75). Att tämja en häst som är stor och vild och 
som hanteras av flickor som väger 40 kilo handlar i första hand inte 
om fysisk styrka utan snarare om förmåga att kommunicera.  Flickor-
na kände sig stimulerade av utmaningen i hästens karaktär. Förmågan 
att hantera hästarna är den viktigaste delen i verksamheten. Inte bara 
för att det är säkrast så utan också för att kommunikationen med häs-
ten ger utslag och visar att hästarna mår bra av hur de förhåller sig, 
genom det kan de känna att de utvecklas. Det ger också en möjlighet 
att utveckla kommunikationen med hästen till en sportutövning.  
 
Ryttarkompaniets hästar var i olika storlekar, färger och raser. De fles-
ta var svenskt halvblod men det fanns även korsningar av olika slag.  
Till exempel på bilden nästa sida står en haflinger på ridskolan. De är 
en grövre och mindre häst än det svenska halvblodet.      
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Bild 1: På bilden en av ridskolans hästar. 
 
Följande står att läsa i mina fältanteckningar: Nästan alla ridskolehäs-
tar stod i spilta. Doften från hästarna var särskilt påtaglig. Doften av 
dem var både söt och frän, en spännande mix som var resultatet av 
kombinationen ensilage och häst. Privathästarna stod till skillnad från 
ridskolehästarna i boxar och för dem fanns en gammal och nyare del 
där de stod uppstallade. I den nyare delen var det högt till full takhöjd 
och luften kändes väldigt fräsch. De flesta ville ha ute hästarna så 
länge som möjligt, samtidigt ville de inte ha dem ute för sent, då kun-
de hästarna bli oroliga av sig och vara ”stökiga” att leda in från mörk-
ret i hagen. Att läsa av vad som var lämpligast för hästen visade deras 
omtanke om hästen samt att i samband med djur krävs att de tränas i 
förmåga till omdömen. 
 
De kvinnor och flickor som ingick i studien började med hästar därför 
att de tyckte om djur i allmänhet. De blev ofta introducerade av kom-
pisar som red. I en ungdomsgrupp jag senare följde fanns en tydlig 
trend av att flickorna uppmuntrats av sina mammor som under sin 
ungdomstid själv vistats på ridskolan. Introduktionen till ridskolan 
beskrivs ofta som dramatisk i deras berättelser. Föreställningen om 
hästen som ett tillgivet djur med stora ögon blandas med en verklighet 
med en ridskolehästs bakåtstrukna öron med hotande bakben. Eva 
berättar att hon ”sprang på toaletten flera gånger” inför att hon skulle 
rida eftersom nervositeten var så stark. Även flickorna i den senare 
studien berättade att de under någon period blivit rädda, men att de 
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blev uppmuntrade att inte ge upp. Det var dessutom viktigt även i rela-
tionen till hästen att anta att vara bestämd och inte ge upp. Att ge upp 
eller att vara ”våpig” som Helena uttrycker sig, är inte rätt beteende i 
kontakten med hästen. Hästen blev rädd om inte flickorna var beredda 
att våga ta kommandot. Ofta inträffade oväntade händelser som kunde 
innebära kritiska situationer och flickorna lärde sig hantera dessa ge-
nom erfarenheten. Exempel är att någon häst hade kommit lös och att 
det förväntades av flickorna att gripa in.  Deras berättelser var fyllda 
av stolthet när de berättar att de själva hade hela ansvaret. De kallar 
verksamheten ”på riktigt”, och de hanterar ibland både liv eller död. 
Greta ger följande beskrivning när hon vid besök hos veterinären får 
uppgiften att hon ska ansvara för att ge sin älsklingshäst sprutor trots 
att hon aldrig gjort det förut.  

 
”Instruktionerna är korta och inget utrymme för jag inte ska klara av 
det utan; här är en rektangel på hästens hals, där skall du spruta, ingen 
luft i sprutan, får hästen en pencillinchock så kan den dö, men vanli-
gast är att den lägger sig och sprattlar, så akta dig för hovarna! Det är 
inga frågor om alternativ för hur man skall klara av detta utan det finns 
bara ett och det är att göra som veterinären säger!” (Greta) 

 
Att hon skulle klara det sågs som en självklarhet och förutsattes utan 
diskussion. Motsvarande erfarenheter berättade de andra intervjuper-
sonerna om. Genom detta hade de lärt sig att uträtta saker långt över 
vad de trodde sig kunna klarar av, konstaterar de.  
 

Att ta kommandot och kommunicera 
 
Efterhand som flickorna får erfarenhet av att handskas med hästen 
intar de en ledarposition mot hästen. Hästarna behöver flickornas tyd-
lighet vilket gör att flickorna måste visa hästarna vad den får och inte 
får göra. Om hästarna hade bakåtstrukna öron gällde det att visa sig 
modig trots att de egentligen var rädda. Det gällde i all kontakt med 
hästen, från att gå in till hästen, till att rida den eller till att lasta in den 
i en transport. Ofta användes orden ” vara bestämd” i relationen med 
hästen (Good, 2005), men bland flickorna hördes av orden ”vara tyd-
lig” i stallet, och ” du måste visa hästen vad du vill eller tänkt göra”. 
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Relationen till hästarna är central eftersom den avgör hur väl de lyckas 
med hästen och ridningen. Relationen och kommunikationen med 
hästarna blir ett mått av kompetens för flickorna. När någon blir duk-
tig på att kommunicera i ridning via ”hjälper”(små kommandon utför-
da av flickorna som hästen uppfattar) och behärskar förmågan att rida 
många olika hästar, får hon utdelning även i den sociala sfären. Den 
praktiska kompetensen och handlaget med hästar har det högsta värdet 
i kulturen. Handlaget med en häst utmärks av tydlighet och lugn. 
Flickorna visade att de var medvetna om att deras uppträdande hade 
betydelse i stallet. De sprang inte i stallet om hästarna var inne, de 
skrek inte åt hästarna utan hade en låg ton i rösten och deras kropps-
språk var tydligt men inte med häftiga rörelser.  
 
”Vi kan inte tvinga till oss lösningar med hästar, i alla fall om du ska komma 
långt med din häst, utan det innebär att du måste föra en förtroendegivande 
kommunikation” säger Eva. Kommunikationen blir ett samspel och en ”ord-
lös kommunikation”, menar hon.   
 
Under mina observationer såg jag tillfällen då tvång förekom. Ett så-
dant tillfälle var när flickorna ryckte hästarnas man. De använde vant 
en brems, som är ett verktyg som hästen upplever obehagligt men gör 
hästarna reglerbara. Det innebär att nosen vrids om och hästen då står 
helt stilla och de kan fullfölja friseringen av hästens man. I situationen 
pratar flickorna till hästen och t.ex. säger ”nu får du ont i din nos, vi är 
alldeles strax klara såja”. De berättade att de hade lärt sig göra på det 
sättet för att hästen inte skulle skada någon. Om hästen blev uppjagad, 
kunde den bli farlig. Att bremsa den för en stund gjorde hanteringen 
säkrare. Hanteringen innebär ett utövande av makt på hästen där häs-
ten ska underkasta sig flickornas vilja, för sitt eget bästa. Utifrån det 
sker en slags självdisciplinerande effekt på hästen.  
 
För flickorna är kommunikationen viktig och speciell. De berättade 
hur hästarna uppmärksammade dem genom att till exempel gnägga i 
stallgången. Hästarna erbjuder något som Eva uttryckte som en ”risk-
fri relation”. Relationen till hästarna ger utrymme för kärlek och om-
sorg som inte kan bli utnyttjad eller sviken. En häst tar emot känslor 
och ger tillbaka utan att kunna förställa sig. ”Det finns något omaske-
rat med hästarna som vi människor lockas av i stallet”, säger Eva vi-
dare. Att relationen med hästarna ibland utvecklas till revir är inte 
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särskilt ovanligt och flickorna positionerar sig som de som ”kan och 
vet vad hästarna behöver”. Ibland markerade de genom olika makt-
strategier när de tyckte andra behandlade eller red ”deras älsklings-
häst” på ett för dem felaktigt sätt. Greta berättade att hon suckade högt 
på läktaren när den som red ”hennes” häst red förbi och även sa; 
”Stackars Visir”, för att markera sin position som den som bäst förstod 
sig på vad Visir behövde och tyckte om. Även i den senare studien 
pratades det en hel del om andra som red ”deras lektionshästar” på 
felaktigt vis. I stallet pratade flickorna ofta med hästarna och de tolka-
de in mänskliga uttryck i hästarnas reaktioner. Ett av de vanliga tillfäl-
lena var när hästarna skulle fodras. ”Nu blir du glad när du får mat, 
gubben”, sa flickorna ofta när jag såg dem utfodra hästarna. Även när 
hästarna visade andra uttryck kunde flickorna tolka djurets känslor 
och nyanser av dem. Rädd kunde hästen visa sig när de exempelvis 
råkat ge den en elektrisk stöt, men de kunde också se när hästen ”ha-
tade” någon, t.ex. när de tvingat in hästen i en transport. 
 

Omtanke om hästen 
 
En stor del av tiden gick åt till att se till hästens välbefinnande. Histo-
riskt har hästen haft en avgörande betydelse för överlevnad, vilket 
innebär att djurets skötsel varit av stor betydelse(Hedenborg, 2006). 
Från 40-talet har det skett en feminisering av omsorgen av hästen 
(a.a.). Hedenborg formulerade i sin historiska studie genuskodningen i 
ordalag såsom lätthet, mjukhet, följsamhet, att lirka, föreställningar 
som ansågs vara förknippade med kvinnlighet. Omsorgen om hästen 
är liksom arbete med vård av människor inte klockbetonad utan upp-
giftorienterad. Kärleken till hästen är viktig, vilket betonas av de 
flickor jag studerat. Ambitionerna för dem är inte i första hand att hitta 
ett levebröd och bli professionell ryttare, även om de finns dem som 
tänker så. Ridskolans fokus riktar sig mot den egna färdigheten med 
hästen, stöder strävan mot kompetens och utvecklingen mot att de ska 
bli duktiga ryttare. 
  
Liksom i Tolonens studie såg sig flickorna som umbärliga i sin rela-
tion till hästen. Ofta påtalade de t.ex. att ”Lurifax” inte skulle må bra 
om de inte kom varje dag och pysslade om honom. Vid observationer-
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na kunde jag se att de gjorde statuskoll på hästarna och om de tyckte 
någon hade, som de upplevde det, till exempel fått för lite spån försök-
te de smygandes hämta lite till.  När andra red deras favorithäst som 
oftast var deras tävlingshäst, var de kritiska. Till skillnad från Tolo-
nens stallflickor tolkas inte vården som självuppoffrande utan ofta 
fanns en ironisering av deras förhållande till hästen. Exempelvis gjor-
de de överdrivna beskrivningar om att ”Lurifax” kunde ju dö om inte 
Julia kom, och sedan skrattade de åt sig själva för att de tog så all-
varsamt på sin uppgift. Observationerna visade att de såg hästens häl-
sa som viktig men engagemanget var för dem ändå oftast på deras 
villkor. Det fanns andra att få hjälp av och hästarna sköttes i grunden 
av ridskolan. Även om de skämtade om, att de var oumbärlig visste de 
alltså att det i själva verket inte var sant, det fanns massor av flickor 
vid ridskolan som kunde axla ansvaret. 
 
Även arbetet med hästen gjordes på ett ironiskt och reflekterat sätt. 
Exempelvis när flickorna skulle rycka hästarnas manar föregicks det 
av att en av flickorna gick runt och försöker ”göra en deal” med någon 
annan i stallet. Om någon var villig att rycka ”Nalles” man fick hon en 
”tjuga” för det. ”Nalle är en sådan som kan knocka en, medan man 
rycker manen” berättar en av flickorna. Samtidigt som Maria bjuder ut 
pengar för en utmanande tjänst har ”Sandra” börjat frisera en annans 
häst. Det gick undan och stallgången fylldes med svart hår från hästen. 
”Det här är hela Nalles man”! utbrister Moa. Alla flickorna samlades 
kring håret och började hitta på alla möjliga förslag till att använda 
den överblivna manen. ”Vi gör en kudde av manen”, föreslog en. ”El-
ler så gör vi en peruk av det”, sa en annan. ”Vi kan skänka till någon 
cancersjuk”, sa den tredje och skrattade. En föreslog att manen ska 
flätas in i någons hår. Många gånger vid observationerna när flickorna 
utförde arbeten kring hästen som att frisera eller mocka såg jag att det 
ofta fanns tid att samtidigt skoja och ha roligt. Genom att skämta om 
hästens man som potentiell cancerperuk eller att driva med sig själv 
när de gör uttalanden som är överdrivna, framstod inte deras vårdande 
av hästarna som självuppoffrande. De var medvetna om att vården var 
något man förhåller sig till, och deras handlande och uttalanden var 
ständigt en balans mellan att se vården som viktig, (flitighet och nog-
grannhet är något som premieras i kulturen), och att ha insikt om att 
de har utrymme att faktiskt välja i vilken utsträckning de vill lägga 
betoning på vården och omsorgen om hästen. 
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Omtanken om hästen är ingen självklar inställning utan handlar om 
förmåga att göra bedömning utifrån en kompetens och hur de har 
lyckas få legitimitet i kulturen. Logiken att veta vad som är bra kan till 
synes vara självklara saker, men ofta handlar det om att göra bedöm-
ningar. Effekten att flickornas handlande ses som rationellt beror på 
vilken subjektposition de har lyckas etablera sig inom det handlingsut-
rymme som ges i kulturen. Omtanken om hästen är den viktigaste di-
mensionen där de ofta tar avstånd från dem som inte har samma in-
ställning som de själva har. Genom att ta avstånd eller att inte investe-
ra i positioner tyder på att deras identifikationsprocess sker i en smak-
disposition. De berättade ofta om andra som inte agerar på ett sätt de 
själva skulle ha gjort. Så här berättar Erika om hur bedömningar görs 
och hur hon markerar genom att berätta om andra hur man inte bör 
göra i hanterandet av hästen. En av årets höjdpunkter var när de kom 
tillbaka efter sommarlovet och skulle få rida igång hästarna efter en 
tids semester. Igångsättningen av hästarna som hade fått minskad 
kondition efter att ha blivit runda om magarna under betessäsong skul-
le börja ridas lätt inför terminsstarten. 
 

”Hur vet man vad som är bra då?  
Ja, men om det är typ en spik som sticker ut någonstans, så, så kan 
hästen fastna, eller om det finns lite säkerhetsrisker, något som är 
ganska logiskt att det inte borde vara så..  
Hur lär man sig den logiken? Hur vet man var gränser går?  
Ja, men t.ex. när vi hade igångsättning då sa ridläraren åt oss att vi 
kunde rida två gånger per dag men ni behöver inte rida två tvåtim-
marspass, men vi var visserligen mer oroliga att våra hästar kommer 
att gå sönder, ungefär,…men de som har igångsättningen nu, de verkar 
inte ha samma inställning som vi hade när vi var mindre.. 
Varför är det så?  
Vi kanske var allmänt smarta när vi var unga..fniss..nej, jag vet int…vi 
var väl så att vi verkligen tyckte om våra hästar..vi ville inte göra dem 
illa, nu tror jag inte de vill göra illa sina hästar heller, men de tänker 
väl bara på ett annat sätt bara.. ett annat exempel är att på somrarna då 
rider vi hästarna till badstranden, och badar med hästarna, och vi vän-
tar minst två veckor innan, när de gått på bete, tills vi ridit igång dem 
litegrann, vi brukar därför vänta två veckor innan vi far iväg till Skä-
ret, man rider ju som en heldag, det är jättejobbigt för hästarna, men 
vissa av de yngre tjejerna för dit redan andra dagen när de gått på bete 
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en hel sommar! Det tycker man ju inte är så bra…det blir som överan-
strängning direkt..de verkar helt enkelt inte tänka på hästarna, så..jag 
vet int riktigt vad de tänker med alla gånger…” (Erika) 

 
Exemplet visade hur de när de skulle sätta igång hästarna behövde 
tänka på hur hästen bäst skulle kunna bygga upp sin styrka och kondi-
tion igen. Hur flickorna tänkte kring hur de själva agerade kontra 
andra blir samtidigt ett sätt att markera normalitet och identifiera dem 
som avvek.   
 
Flickorna betonade till exempel hur duktiga och kloka de var i deras 
hantering av hästarna till skillnad från de yngre. De yngre som betrak-
tas med ”utan förstånd” och agerar omdömeslöst. När flickorna fick 
möjlighet till gratisridning som en igångsättning skulle de inte tänka 
på sig själv utan i vilken grad hästarna kunde belastas. I diskussionen 
om vad som är hästens bästa stod den bärande punkten för normalitet, 
vilket följande utdrag visar. 
 

”Om jag skulle säga att vår grupp är som normal, då skulle jag säga att 
den här förberedande tävlingsgruppen är onormal…i såna fall, för de 
är ju int som oss…de tänk int på samma sätt som oss… 
Jag tror vi tänk i första hand på hästen, som t.ex. för några somrar se-
dan var vi ute och galopperade på terrängbanan, vi var väl fem stycken 
eller nåt sånt, sen blev hästen helt paralyserad och reste sig såå, vi 
stegrade över, eller vi föll på sidan såå. , och det enda jag tänkte på var 
att hon inte skulle ha gjort sig illa. Hon låg kvar där och jag bara; nej, 
hon har typ brutit benen ungefär, jag vet int, i ett sånt läge skulle de 
kanske tänka likadant som oss, men som när dom red på sommarn i 
två timmar och det var 25 grader varmt, så tänk dem ju int på samma 
sätt som oss,  
Hur tror du att de tänker då? 
Att de ska få ut så mkt som möjligt av det hela, och hästarna de får 
bara vara maskiner, eller vad man ska säga…det kan ju ha med att vi 
är väldigt trygga i stallet, de kanske inte har hunnit bli lika trygga i 
stallet så…men sen så , för ett halvår sedan hörde jag några i gruppen 
som pratade om att de ville byta ridskola, till X, och vadå, då tycker 
man ju inte om sin klubb, eller vad jag nu ska säga…då vill man ju 
inte kämpa för sin klubb, alltså vi brinner ju verkligen för vår klubb 
så…men de verkar ju inte ha samma tänk som oss…men de, vi pratade 
ju inte med dem om det, men de kanske vill rida så mkt som möjligt 
men hjälpa till så lite som möjligt…det är kanske deras tänkt, men vi 
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tänker att vi måste hjälpa till för att få förmånen att rida så mkt som vi 
får göra… (Erika) 

 
Intervjucitatet är ett exempel på hur Erika uttryckte att hon är ansvars-
full och hur hon differentierar sig från dem som hon betraktar som de 
onormala. Bedömningar om vad som är bäst för hästen blir föremål 
för positionering mellan flickorna i stallet.  
  

Hästen som redskap 
 
Ju duktigare flickorna blev på att lära sig ta kommandot över hästen så 
att hästen vill göra sin ”ledare” till viljes desto högre status erövrade 
de inom ridkulturen. Högst position i ridskolan hade de som lyckades 
rida hästarna på bästa sätt, vilket inte alltid innebar att den som vann 
var bäst. Det kunde istället vara den som lyckades rida en bana med 
”den omöjliga hästen Joker” som vanligtvis aldrig ville hoppa. Vid 
tävlingarna jag observerade hade de klart olika utgångslägen beroende 
av vilken häst de tävlade med.  
 
Det var viktigt att ha mål med ridningen. Ett mål som många unga 
ville var att tävla. Därför var det statusfyllt att rida i tävlingsgruppen 
eller de förberedande tävlingsgrupperna. Flickorna fick större infly-
tande och insyn i verksamheten när de ingick i tävlingsgruppen vilket 
stärkte deras position i stallet. 
 
Det var pinsamt när hästen inte lydde under lektionerna och kändes 
”stel som en pinne” som en av flickorna uttryckte det. Ridningen var 
höjden av upplevelsen för flickorna.  ”När man rider måste man bli 
fullt innesluten och koncentrerad för att det ska fungera”. ”Annars 
börjar den hitta på egna saker, jag måste ”föra”, som i Let´s Dance, 
ungefär, då kan jag och pållen bli ett proffs på vår högsta nivå till-
sammans. Det är skitkul och utvecklande!” berättade Lisa.   
 
De uttryckte att de gärna red mer men att rida är dyrt i förhållande till 
andra sporter. De tillbringade 20 timmar i veckan i stallet men de hade 
en individuell agenda i stallet. Vissa åkte till privathästar i andra stall 
och red medan andra valde att åka till stallet för att de var hjälpin-
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struktör, eller bara ville pyssla och umgås. Berättelserna visade att det 
tidigare fanns möjlighet till ”skötarridningar” på söndagar, som gav en 
bonus åt dem som skötte om en ridskolehäst.       
 
Under ridlektionerna ansträngde sig flickorna för att få hästarna utföra 
övningarna med en slags lust och lätthet. Det var i alla fall en strävan, 
men under observationerna visade hästarna ibland olust genom att till 
exempel inte vilja hoppa och då såg det inte heller lätt ut. Men även 
det motsatta observerades, när hästen gjorde exakt som flickorna be-
gärde utan att deras samspel blev synlig för mig. Under lektionen var 
det viktigt att flickorna gjorde exakt som ridläraren sa, vilket gjorde 
att flickorna ibland inte utvecklade sin egen känsla för ridningen, me-
nade de. Intervjupersonerna berättar att den organiserade verksamhe-
ten många gånger handlar om envägskommunikation. Ridläraren tala-
de om vad de skulle göra och gav sen kritik under ridlektionen. Greta 
beskrev att de till och med utförde övningar trots att de var rädda, men 
rädslan att bli utskälld var större.  
 
När någon felaktighet uppstod i ridningen skulle eleverna försöka rätta 
till det innan de prövade något annat. Observationerna vid lektionerna 
visade att de kunde få göra om samma sak flera gånger tills de kunde 
gå vidare. Denna pedagogik upplevdes olika av de intervjuade. Enligt 
Eva var det en bra metod att ridläraren fokuserade på det felaktiga 
eftersom hon fick en bättre kroppsmedvetenhet till häst genom det. 
Lisa däremot framhöll att det fanns vissa felaktigheter som betecknas 
”som en dödsstöt” och innebar att hästen ”förstörs”. Hon gav som 
exempel när hon satt snett på hästen. Med så stark betoning på felak-
tigheter fanns alltid risken att man aldrig vågade misslyckas, menade 
hon. Det kan också vara orsaken till att Helenas skämdes så förfärligt 
när hon blev medveten om att hon inte var duktig på ridlektionen. Den 
starka betoningen på felaktigheter har en självdisciplinerande effekt på 
flickorna. Om hästen förstörs eller att man skäms förfärligt bli effek-
ten att de ansträngde sig till de yttersta. Den pedagogiska modellen 
kan påverka tiden det tar att utveckla en egen känsla för hur ridningen 
går till. Ridkänsla är uppenbart en viktig ingrediens inom ridkulturen. 
Under ridtillfället är det flickorna som bestämmer över hästarna vilket 
ger dem en känsla av behärskning. Där är det hästarna som discipline-
ras av flickorna. Zetterqvist (1998) framhåller att det är viktigt att lära-
re kan bidra till ryttarens ridkänsla utvecklas. I berättelserna användes 
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inte begreppet så ofta men det är ändå tydligt hur viktigt det är och hur 
beroende de intervjuade är av tränaren.  Redelius (2002) tar upp detta i 
sin avhandling där hon menar att idrottsrörelsen generellt fostrar unga 
till att bli beroende av en tränares ”öga”, vilket även flickorna gav 
uttryck för när hon sa; 

”jag har så svårt att rida själv, att hitta på egna övningar, helt plötsligt 
känns det som att jag inte kan rida överhuvudtaget, hur gör man?” 
(Helena). 

 
Stallkulturen präglas av en utsatthet eller riskmiljö som verkade fost-
rande och disciplinerande, där till exempel det finns risk att ramla av 
hästen. När någon av flickorna ramlade av satt de upp igen. Inte en tår, 
vad jag kunde observera (även om det säkert förekom) utan efter en 
koll om att kroppen var hel, dvs. inga frakturer eller hjärnskakningar, 
skulle flickorna upp i sadeln igen. Det vanliga är att man ramlar av 
någon gång då och då ridskador har fått stor uppmärksamhet i den 
offentliga debatten. I den senaste folkhälsorapporten beräknar Social-
styrelsen att minst 100 000 människor årligen skadas vid idrotts- och 
motionsverksamhet. Av dessa svarar ridning för en stor andel (61,7 %) 
(a.a.). 
 
Ridolyckor förekommer inom ridskolor även om det förekommer i 
mindre utsträckning bland lektions och tävlingsryttare än övrig ridning 
(Unger, 1997). När någon skadar sig i ridning är dessutom skadorna 
ofta omfattande och svåra. Eftersom ridning domineras av flickor 
drabbas de mest. Oftast inträffar olyckor vid själva ridningen, särskilt 
när den sker utomhus i samband med motionsridning, knappt 30 % av 
samtliga (Ingemarson 1983, Socialstyrelsen, 2000). Men även i arbete 
och kontakt med hästen kan olyckor inträffa. Även ganska vana rytta-
re kan råka illa ut.  
 
Som säkerhetsutrustning används i första hand hjälm.  I vissa tävlings-
sammanhang t.ex. vid Western ridning eller vid medelsvår dressyr är 
emellertid inte hjälm obligatorisk. Vid ridskolan Ryttarkompaniet har 
alla godkänd hjälm när de rider. Däremot har inte t.ex. säkerhetsvästen 
helt slagit igenom. Det är främst de yngre som använder säkerhetsväst, 
bland ungdomarna i studien använde en av dem säkerhetsväst, av de 
instruktörer jag såg rida hade ingen av dem säkerhetsväst. 
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Att man ramlar av är den största orsaken till de skador som uppkom-
mer i ridsporten. I flickornas regelbundna utövning är avfallning, som 
är den term som används inom ridningen, vanligt förekommande. De 
kan aldrig helt skydda sig eller kontrollera hästen i den grad att det 
aldrig skulle uppstå, därför är ett förhållningssätt till risker en viktig 
dimension i verksamheten. Riskerna finns inbyggd i verksamheten 
med häst inte bara när de sitter på hästryggen. I stallet är det ofta en rå 
och kall miljö som är bra för hästarna men som flickorna kanske arbe-
tar i timmar i. Det är tunga och krävande lyft med skottkärror fyllda 
med bädd från hästarnas spiltor och hinderstöd som ska bäras fram 
och tillbaka. Jag såg ofta flickorna jobba fysiskt med tunga uppdrag. 
Ibland uppstår risker när de själva tvingas lösa uppgifter på egen hand. 
Ett exempel som de beskrev var att ta in en häst i mörker som blivit 
lämnad ensam och som är ängslig och uppriven. Flickorna vet att de 
måste ta tag i uppgiften att ta in hästen, och hoppas sedan på det bästa 
att det ska hålla hela vägen in till stallet. Ibland sliter sig hästen och 
flickorna tvingas släppa den som kommer lös. Ofta händer det inget 
mer än att hästen kan fångas in odramatiskt men det är en kritisk situa-
tion för flickorna att vardagligt ta itu med.  
 
Riskerna är för flickorna en viktig dimension att förhålla sig till och 
som gör att de utvecklar en inneboende känsla för vad de klarar av och 
inte. Utsattheten som de lär sig hantera i mötet med hästar genom er-
farenhet gör att de handlar i situationer de annars inte skulle ha agerat 
i. Ibland blir den starka betoningen på agens och att inte ge upp något 
uppskruvad och kan öka deras utsatthet. Betoningen på att hästen ” 
inte ska få vinna” gör att de ibland utsätter sig för onödig risk. En av 
flickorna (Janina) berättar att hon hade påbörjat en lastning själv efter-
som hästen alltid brukar vara medgörlig, men att hästen blivit illvilligt 
inställd. Hon hade då fortsatt och kämpa för att inte ge sig, och hästen 
hade blivit stressad och slitit sig och hon hade släpats efter. 
 
I min studie tycks ändå inte avfallning eller hantering av hästarna vara 
det största hotet. Flickorna har redan kommit över sina första avfall-
ningar och de rädslor som uppstår med dem, snarare handlar deras 
utsatthet om att bli föremål för stark påtryckning om att inte ge upp 
och att vara beredd på om att utsätta sig igen, helt enkelt att våga 
misslyckas och göra bort sig. Inom ridkulturen finns olika talespråk 
och ritualer vars syfte är att avdramatisera avfallning. Ett sätt är att 
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uttrycka; för att bli en bra ryttare ska man ha ramlat av 100 gånger, 
minst! Ett annat sätt är att det bjuds på tårta när någon ramlat av. Det 
största nederlaget är att ge upp eller totalt misslyckas och inte lösa 
uppgiften alls. Det blev en slags dubbelbestraffning om flickorna gav 
upp, hästen hade också misslyckats. Här berättar ”Anna” om när hon 
skulle genomföra en hoppträning där svårigheterna med att få hästen 
att vilja utföra momentet utsatte henne för risker: 
 

”Hon kastade sig över a-hindret, accelererade över b-hindret och hips-
vips vek hon av i en hejdundrades fart till vänster om c-hindret. Jag 
dråsade i backen så det skrek om det men tack och lov utan några ska-
dor. Tränaren gav mig några matnyttiga tips och vid gott mod hoppade 
jag upp på den bångstyriga märren och styrde an mot kombinationen 
igen. Sedan var det full fart över a-hindret, acceleration över b-hindret 
och en riktig läskig tvärnit vid c-hindret. Jag for i backen med ett brak 
och tuggade grus så det knastrade.  
Tränaren hade ett annat tips den här gången och javisst, det kunde jag 
ju alltid testa. Alla andra i gruppen stod och skruvade på sig i hörnen, 
lade på sina täcken och så vidare. Åh vad pinsamt. Men jag kämpade 
vidare, styrde an mot helveteskombinationen för tredje gången. Och 
vad ska jag säga? Hon kastade sig över a-hindret, accelererade över b-
hindret och vek denna gång av till HÖGER om c-hindret. Jag dängdes 
ner i ridhusbotten som en blöt gammal disktrasa och fick för tredje 
gången denna kväll tugga grus. Tränaren sänkte ner kombinationen 
rätt kraftigt och bad mig försöka ta den på lägre höjd i stället. Jag ha-
sade mig upp i sadeln, sanden skavde mellan ridbyxorna och sadeln 
och jag hade skit i hela ansiktet. Gruppdeltagarna i hörnen såg ruskigt 
uppgivna ut. Ja styrde an mot den jäkla kombinationen och så bar det 
av igen. Fullt ös över a-hindret, denna gång kraftig skepticism över b-
hindret och hör och häpna – tvärnit framför c-hindret. Jag flög natur-
ligtvis av även denna gång. Sedan tappade jag räkningen, min vän A 
påstår att det handlade om sju gånger men jag tror mer på fem. Det jag 
minns är att jag slutligen – med ett helt ton jord i munnen och tårarna 
sprutandes nedför kinderna – hulkade fram något till tränaren i stil 
med att jag inte tyckte att det där var kul längre och att jag gärna ville 
åka hem om det var ok med honom. Och det hade han inga invänd-
ningar emot.” 

 
I berättelsen utsätts Anna för flera svåra moment. Hon kämpar tappert 
vidare och prövar nya infallsvinklar att förmå få hästen att göra som 
övningen är utformad. Hon beskriver också situationen av att befinna 
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sig i centrum för ett scenarium hon förväntas klara. Det är också hon 
själv som måste ta ansvar för när hon ska ge upp, vilket är ovanligt. 
Det vanliga är att flickorna skulle genomföra övningarna på något sätt 
innan de avslutade, först då kunde de avsluta med hedern i behåll. 
Hästens nyckfulla ovilja kan försätta flickorna i oväntade situationer. 
Berättelsen synliggör också Annas medvetenhet om att hon inte är 
särskilt vacker i situationen när hon har ”skit i hela ansiktet”. Det är 
prestationen som är i fokus inte hur hon ser ut. Händelsen visar att för 
att iscensätta sig själv på rätt sätt under hoppträningen ska hon vara 
beredd att utsätta sig, att manövrera den bångstyriga hästen och i 
självdisciplineringens tecken inte ge upp. Det intressanta i exemplet 
att i misslyckandet finns utrymme att förändra de inneboende discipli-
nära dragen i kulturen som materialiseras i flickornas kroppar. Genom 
att erkänna att man misslyckas kan utrymme för svaghet få större legi-
timitet och acceptans i kulturen. 
 
Som arena för identitetsskapande på fritiden tycks det finnas utrymme 
för ett antal möjliga identiteter för dessa flickor. En dimension är knu-
tet till rädsla kontra mod. Det finns starka incitament att utmana sina 
rädslor i verksamheten, allt från att tävla till att gå in till en orolig häst, 
som kan ”mosa en!” Att utrycka nervositet är legitimt men däremot 
inte att helt avstå från det man är nervös för att göra. Flickorna menar 
själva att de tränas till handlingskraft, men också, som Moa uttryckte 
det, till försiktighet genom att de blir medveten om att risker finns. 
Det handlar om att visa sig stark och svag inom rimliga gränser. Sand-
ras kommentar att hon undviker mörker när hon rider ute, därför att 
hästen blir nervös i mörker, är ett exempel på hur flickorna vet var 
gränserna går.  
 

Tävla med häst 
 
Som jag tidigare nämnt är tävlandet med hästen ett av de mål flickorna 
strävar mot på ridskolan Ryttarkompaniet. Efterhand som de blev duk-
tiga i stallet tillsammans med ridskolans betoning på mål blir det na-
turligt för dem att tävla. Det blir det normala och blir en del av deras 
sociala självbild. Att tävla innebär också förutom möjligheten att ut-
vecklas att de skapade sig mervärden. De som ingår i tävlingsgruppen 
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för hög status bland de andra yngre flickorna i stallet och de får en 
lektionshäst som de får kalla sin tävlingshäst, trots att den är lånad. Då 
har de också möjlighet att gå kurser med ridskolehästen och rida mer. 
Flickorna som ingick i tävlingsgruppen hade som mål att tävla med 
hästarna. Tävlandet var för flickorna en ytterligare dimension på ut-
maningar med hästen. Det var viktigt att inte ge efter för nervositeten 
men det var legitimt att uttrycka den. När de var nervösa peppade de 
varandra och gav tips, vilket jag noterade vid observationerna. Ett av 
de klassiska tipsen de gav varandra innan de skulle ut på tävlingsba-
nan var utropet: ANDAS!  Uttrycket visar på att flickorna kunde för-
stå varandras rädsla, det gäller att fokusera på sig själv, och att de 
kunde behöva en uppmuntran innan de skulle in och utsätta sig för 
hindren. 
 

”På hoppningen är jag så nervös att jag nästan inte kan äta… 
vad är du mest nervös över då? jag vet inte jag är bara jättenervös, för 
allting, för hindren, att det är högt, jag vet inte riktigt själv om jag har 
koll på situationen och såå..svårt att säga, jag blir jättenervös när jag 
ska tävla hoppning, det har jag alltid varit, men sen när jag har tävlat 
hoppning ett tag, då blir det mindre, och i dressyren är jag inte alls så 
nervös i,.. 
Efteråt då…om det är svår konkurrens, kan jag tänka oj, skit att jag 
kom tvåa! Att jag har tagit mig in i detta startfält! Upp på prispallen…i 
hoppningen är det skitskönt; typ jag klarade att hoppade den här ba-
nan…det är helt otroligt..jag kräktes inte!…” (Fia) 

  
 

”Jag är alltid jättepeppad innan tävling, peppad på att rida och ha siktet 
på att vinna…samtidigt blir jag inte ledsen om jag inte vinner…om jag 
är nöjd med min egen prestation, så kan jag ändå känna att ja, det gick 
bättre än för den där t.ex.…i dressyren har jag känt mig lite orutinerad 
och hästen är orutinerad så där har jag som varit rätt nöjd, däremot i 
hoppningen kan jag bli besviken om jag inte blivit placerad såå..i dres-
syren som är en bedömningssport, då är det bara att acceptera… 
Under tävlingsdagen är jag alltid peppad på att visa vad jag går för…” 
(Erika) 

 
Det är viktigt för flickorna att inte bara betona vinst eller förlust. Re-
sultatet är beroende av hästens förmåga men också i dressyr av doma-
rens bedömning av prestationen. I den mixen är det viktigt för flickor-
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na att själva alltid bedöma sin egen prestation utifrån de förutsättning-
ar som fanns. 
 
Flickorna hade ingen direkt tränare att lägga upp en planering med 
vilket gjorde att de själva fick lägga upp en vettig plan över tävlings-
säsongen. De skulle även sätta egna mål. Följande utdrag ur intervjun 
belyser detta. I utdraget tar Maria också upp ekonomiska aspekter, att 
det är dyrt att tävla.  
 

”Ja, men man måste ju som lägga upp en plan, och jag tycker det är 
svårt, jag har ju som int direkt haft ngn tränare, men det är ju som en 
extra kick att fara och tävla, och se om man har lyckats med sin trä-
ning, eller om man ska hem och träna vidare, och jag tyck att det är 
lättare att med en tränare checka av om de tyck samma sak, om man är 
redo,  
Om man hobbyrid och har tänkt tävla då måst man, det går ju som int 
att träna på samma sätt, 
Men jag vet int om mitt mål inom ridningen är att komma jättelångt 
inom tävling för att jag ska känna mig nöjd, jag skulle int känna mig 
mindre lyckad om …ja, men visst skulle det vara roligt att komma upp 
i klasserna och det är ändå mitt mål att göra det någon gång, men sam-
tidigt är det viktigt att både häst och ryttare är redo för det, och tiden 
räcker till för det man tänkt, och att man har tillgång till tränare, 
…men jag tyck int riktigt man kan tänka jag ska upp i klasserna, för 
det tar sådan tid och då får man ta det som det kommer… 
Så ditt mål är…? 
Att bygga på det…ta det lite som det kommer också….som t.ex. detta 
är mitt sista ponnyår och jag tänker att det här är min sista chans att 
starta någon Lätt A, samtidigt tänker jag att det kanske vore kul att 
ändå avsluta med en lätt B och känna mig jättenöjd med den. Än att 
avsluta med en Lätt A om jag int vet om jag är redo…jag tror att det 
hade gått bra, men det är ändå viktigt att man vet verkligen att man är 
redo..kanske börja med en klubbhoppning lätt A, eller nå´t? och jag 
har tänkt att jag ska köra en Lätt A, fast nu tänker jag om jag verkligen 
ska göra det?, man måste ju tänka utifrån hästen också….men alltså 
jag vet ju att han klarar av det, jag vet int om jag klarar av det , 
men…fniss, det kan ju vara så också… 
Men det är ju dyrt att tävla också, tycker jag, om man ska komma nå-
gon vart då gäller det att lägga ned mycket pengar, jag vet int riktigt 
om det är det jag väl att lägga ut alla pengar på hästar och leva som en 
fattiglapp, fniss..” (Maria) 
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Ju duktigare flickorna blev i tävlandet och att lyckas på tävlingsbanor-
na desto mer handlade det om ekonomiska förutsättningar för att kun-
na avancera prestationsmässigt. För Maria t.ex. är det viktigt att inte 
”leva som en fattiglapp” vilket hon skulle tvingas göra om hon enbart 
skulle satsa på att bli bättre på tävlingsbanorna. Hon uttrycker ändå att 
hon har någon slags valmöjlighet, att leva som en fattiglapp och pres-
tera svårare moment, alternativt att nöja sig med mindre svårighets-
grad och inte tvingas viga alla pengar åt ridning. Hon väljer det sena-
re. En förklaring kan vara att momenten om utmaning ändå finns där. 
Även fast hon tävlar ett enklare moment utvecklas hon med hästen. 
Även de övriga flickorna betonar lärprocesser hårdare än själva 
vinsten, även fast vinna var kul och viktigt. Det var anledningen när 
Erika började ta hand om unghästar som hon inte red utan hanterade 
och Fia när hon försökte få tillfällen att rida många olika hästar.  
 
Flickornas målsättning skiljer sig beroende av om de upplever sig be-
härskar grenen de ställer upp i. Samtliga ville verkligen tävla och ut-
sätta sig. Även om de ofta uttalade att de var nöjda om de klarade 
momentet, var det ingen tvekan om att de ville vinna. Genom att de 
ändå var beroende av hästens humör var prestationen alltid beroende 
på hästens kapacitet. Till exempel berättar Erika om när hennes häst 
förändras inne på banan och blir ”o-kontaktbar” trots att de gått bra på 
träningar innan. När hästen har ett nervöst anlag blir prestationen på 
tävlingsbanan högre och utmaningen större. 
 
Det gäller att ha gjort en bedömning där hästens förmåga blir inklude-
rad. Disciplineringen av sig själv blir att behålla en realism i sin ambi-
tionsnivå. Dem som alltför vidlyftigt har planer som skiljer sig från 
den nivå de vid uttalandet besitter, ses som avvikande. De kan aldrig 
fullt ut göra en säker bedömning av hur de tillsammans med hästen 
ska kunna klara deras uppsatta mål på tävlan, vilket innebär att de 
ändå måste ge sig ut på nivåer som kan innebära bakslag.  
  
Under tävlingsdagen är de relativt utelämnad till att genomföra det 
som de själva gett sig ut för att klara. Lyckas de avancera och det med 
bravur har de lyckats skapa ett mervärde i sin position i förhållande till 
andra. Det är många som gratulerar när de lyckats med en bedrift som 
att styra runt en häst som var tveksam på hinder. Men det finns stor 
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risk att misslyckas. Hästen kan uppträda annorlunda på tävling och vid 
misslyckanden finns risk för baktaleri. Att bli föremål för ”skitsnack” 
är en obehaglig form av disciplinering, som visar sig i exemplet ned-
an. 
 

”Det är inget skitsnack för visst snack är som sanning, fast det är onda 
saker om någon annan, t.ex. om man går upp för tidigt i klasserna om 
man säger så, om du tävlar och börjar tävla typ medelsvår med Havan-
na, nu. Det är viktigt, tror jag att vara bra på sin nivå, innan man går på 
nästa, om du förstår hur jag tänk, det är ju så klart folk som går upp för 
tidigt i klasserna och då blir det att folk bara, vad gör hon här, hallå!, 
Jag tycker visserligen att det är tråkigt att det är så att folk snackar hela 
tiden, för att det skulle vara mycket bättre om alla kunde typ, hjälpa 
varann!” (Annika) 

 
Bedömningen om sin egen kapacitet och hästen är också föremål för 
normalitet och disidentifikation. Samtidigt som det finns en tydlig 
strävan mot tävlan och att avancera finns alltid en risk att bli betraktad 
som den som tagit sig vatten ”över huvudet” och utsatt hästen för nå-
got den inte var mogen för. Hur än flickorna gör måste de någon gång 
våga och de lär sig ändå att stå för sina handlingar och våga gå sin 
egen väg.  

Sammanfattning 
 
Det är samspelet mellan häst och människa och förmågan att interage-
ra med hästen som gör att ridning skiljer sig från andra fritidsintres-
sen. I mötet med hästen positionerar flickorna sig som ledare. Hästens 
inte helt ofarliga karaktär gör att flickorna tvingas bli tydliga, aktions-
inriktade och bestämda, något som bidragit till att en självbild utveck-
lats, som karaktäriseras av handling, mod och tydlighet. 
Stallkulturen har gett dem möjligheter att bli bra på att ta kommandot 
och att behärska samspelet med hästen. Självförtroende ökar dessutom 
allt eftersom man får en kunskap och kompetens inte bara om hur häs-
ten ska ridas utan även om sådant som har betydelse för hästens väl-
mående. De lär sig och blir bättre och bättre på att hantera oväntade 
uppdrag med hästen. Samtliga har fokus på hästens bästa som genom-
syrar det normativa agerandet i relationen med hästen. Vad som är 
hästens bästa är en fråga om bedömning och acceptansen av flickornas 
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bedömning beror på vilken position de har investerat i. Har de lyckats 
växla upp sin position till en som behärskar hästen väl har deras be-
dömning högt förklaringsvärde.  
 
Positioneringen som baseras på kompetens med hästen blir också fö-
remål att positionera sig i den sociala sfären. Flickorna talar om de 
yngre tjejerna och positionerar sig själva som dem som tänker på häs-
tarnas bästa. I mötet med hästen förs en kamp mellan olika flickgrup-
per, om vilka som kan och vet vad hästen behöver. Kampen handlar 
om att få tolkningsföreträde. En som tror för mycket på sig själv och 
t.ex. tävlar i för svåra klasser med hästen, riskerar att snabbt tappa 
värde om hon misslyckas, samtidigt som den som vågar satsa och 
lyckas får ett högt värde. 
 
Foucault intresserade sig för det som konstrueras eller skiljs ut som 
avvikande, som ett sätt att upprätthålla makt. Genom hans perspektiv 
skapar sig flickorna praktiker för egenmakt genom att skilja ut sig som 
grupp som dem som har anammat rätt inställning. Inom ridskolan rå-
der enligt Foucaults perspektiv ett antal vedertagna sätt att tänka, re-
sonera och tala inom olika områden, som alla skapar strukturer för vad 
som blir legitimt och normaliserat. Flickorna i studien ser sig själva ha 
anammat de rätta formerna, och i Foucaults bemärkelse övervakar och 
försöker disciplinera andra grupper av flickor i stallet.  
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6 Mötet med stallkulturen 
 
 
Kapitlet riktar fokus på hur flickorna formas och begränsas av hur 
stallkulturen vid ridskolan är utformad samt hur de själva är med och 
omformar strukturer. Med begreppet kultur menar jag livsstil, typiska 
beteenden, specifika traditioner, normer man lever efter, ideal och 
värden som är centrala sätt på vilka verkligheten uppfattas och tolkas 
eller hur något gestaltas och förmedlas (Öhlander, 2005). Kulturen är 
samtidigt ett diskursivt begrepp som förändras kontextuellt. Jag vill 
poängtera att mitt användande av kulturbegreppet ska ses som ett ana-
lytisk redskap och att verkligheten inom en kulturell ordning är betyd-
ligt mer heterogen än vad begreppet ger uttryck för.  
  
Stallkulturen är format utifrån det historiska arv som ridskolan bär 
med sig, men flickorna positionsbestäms även av andra möjligheter 
som står öppna för dem, d.v.s. deras egen vistelse bidrar till att om-
forma verksamheten. Positionsutrymmet bidrar till deras egna identi-
fikationsmönster, där det praktiska görandet påverkar deras identitets-
processer. Deras arbete i stallet sammanvävs med vem de uppfattar sig 
vara. Den praktik flickorna befinner sig i avspeglar sig på deras identi-
tetsprocess. 
 
I avsnittet beskrivs hur miljön är utformad, där flickorna tillbringar en 
stor del av sin tid. Avsikten är att frilägga de karaktäristiska drag i 
verksamheten som visar sig i symboler, regler och handlingar vilka 
utgör ramen för den kunskap och erfarenhet som flickorna utvecklar. 
Jag har delat upp kapitlet utifrån de diskurser som är knutna till kultu-
ren. De diskurser som jag valt att synliggöra är de diskurser som åter-
finns i verksamheten och som har en disciplinerande effekt. Dessa 
märks särskilt tydligt i de bilder som jag redovisar i kapitlet. 
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Ansvars och arbetets diskurs 
 
Som jag tidigare visat upptas större delen av flickornas tid i ridskolan 
av fysiskt arbete som rör hästarnas skötsel eller ridskolans verksam-
het. Hästen kräver omsorg alla dagar, vid flera tidpunkter på dygnet. 
Det är detta som karaktäriserar deras fritidsintresse, nämligen hårt 
arbete. I ridningen är ”man aldrig servad” som Greta uttryckte det. 
Hon tog fotboll i jämförelse och menade att där behövde man bara 
delta medan efter ridningen var det en mängd saker man skulle göra 
för att hästen skulle få sina behov tillfredsställda, t.ex. ryktas och fod-
ras. Vid kvällsfodringar och helger fanns ingen servicepersonal.  Det 
hände också att de tog med sig hästens tillhörigheter hem och tvättade 
dem, berättade Eva. Detta är uppgifter som måste göras och eftersom 
ingen annan gör dem lär sig flickorna som vill rida att ta ett stort an-
svar för hela verksamheten i stallet. Greta uttryckte det så: ”om jag så 
låg på dödsbädden skulle mina uppgifter skötas”.  
 
 De flesta förstår nödvändigheten när det blir kopplat till ett djur. ”Om 
inte jag kommer får inte Kalle mockat”, blir en krass betoning på an-
svar. Flickorna tar stort ansvar och känner stark meningsfullhet i sitt 
arbete. Ansvaret och utmaningarna gäller inte bara hästarna utan allt 
praktiskt med en anläggning med hästar. Även om de själva inte hade 
professionen att gripa in och laga allt praktisk var de ansvarig att dele-
gera och larma om något allvarligt hänt. Allvaret förstärks av den på-
budstavla som hänger vid manegen, som bilden nedan visar.  
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Bild 2. Kniv kan behövas för att skära loss hästarna i panik av t.ex. 
händelse av brand. 
 
 
Berättelserna vittnar om att verksamheten förändrats och att ansvaret 
ändrat karaktär. Eva berättar om ett tillfälle när de ansvarade för täv-
lingshästarna som skulle transporteras med godsfinka. Greta berättar 
om ett liknande uppdrag när hästarna skall transporteras med färja till 
en ö. Sådana farliga uppdrag existerar inte vid den ridskola jag obser-
verat. 
  
Även om arbetet naturligtvis är frivilligt är frivilligheten dock villko-
rad i relation till frågan; ”vill du rida i en utvecklingsgrupp som täv-
lingsgrupp eller inte?” Det var något som de flesta på ridskolan var 
intresserad av. I samma ögonblick de svarat ja på denna fråga har de 
också sagt ja till arbete. Om de dessutom vill bli bättre på att rida 
och/eller rida oftare kan flickorna vid ridskolan erbjuda sina tjänster 
till privatryttare och få ridtillfällen mot arbetsprestation. I stallet lönar 
sig arbete, flitighet och handlingskraft. Det är vad som ger uppmärk-
samhet och är en väg att få tillträde till stallmiljön. Genom att vara 
flitig och arbetsam finns möjligheter i att bli sedd och bekräftad. Erika 
berättar att när hon ställer upp som hästskötare och får kommentarer 
från ägaren som säger glatt: ”Oj, har du redan packat och lastat häs-
tarna”, då känner hon sig stolt och kompetent.  
 



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

78 

Hedenborg (2006) har synliggjort arbetet med andras hästar och hon 
menar att orsaker till att man accepterar arbetsvillkoren i stallet beror 
på att det är ett sätt att tillägna sig yrkeskunskaper. Det stämmer med 
flickornas inställning. T.ex. berättade att Erika att hon gärna ville får 
erfarenhet av unghästar eftersom det var något hon inte lärde sig vid 
ridskolan.  
 
Ansvars- och arbetsstrukturen förstärks vidare genom att ridskolan 
premierar dem som tar ansvar och kräver motprestationer om flickor-
na vill utvecklas. För flickorna, som hade tävlingsambitioner innebar 
det motprestationer om fodringar, stalljourer, att vara hjälpinstruktörer 
och funktionärer vid arrangemang. Erika berättar att de inte får någon 
reducerad avgift trots att de gör jobb i stallet t.ex. i samband med täv-
lingar. Hon upplever sig mer utnyttjad på ridskolan genom att de för-
väntas göra saker utan att få något tillbaka, än av ägaren till hästen där 
hon också utför sysslor. Detta instämmer också Maria med. Ibland är 
kraven på arbetsinsats stora och flickorna ifrågasätter vad de får ut och 
hur mycket de ska inordna sig i arbetsstrukturen.  
 
Arbetet är också en glädje och en möjlighet att få delta i verksamheten 
och känna sig meningsfull. Miljön kännetecknas av att den som ställer 
upp på arbete har möjlighet att bli sedd. Utdelning vid ridskolan får 
den som är ambitiös, flitig och lojal. 
 

”De som delar med sig och är generösa, och tänk på andra ååå djurens 
bästa, det är som ändå en bra inställning…och att man vill komma nån 
vart i sin ridning, se framsteg med sig själv och jättegärna att man vill 
se framsteg med andra också…att man unnar varandra och att man pu-
shar på…vad duktig du har varit idag, vad du har gått framåt och 
så…det tyck jag är rätt inställning att berömma andra, det hjälp jätte-
mycket…” (Moa) 

 
Sandra berättar att uppgiften som hjälpledare och medhjälpare är gi-
vande eftersom det ger dem en känsla av inflytande och att det är ro-
ligt att se andras framsteg. Genom att de mindre barnen uppskattar 
dem får de bekräftelse och verksamheten blir meningsfull. Det ut-
trycks av Sandra som stolt berättar att ridskolebarnen i hennes grupp 
verkligen behöver henne. När flickorna ser sin roll som viktig och 
betydelsefull blir känslan av eget inflytande större. Det är också denna 
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känsla de har när de hjälper till med privata hästar. De flickor som 
ingick i min studie har genom sina kontakter vid ridskolan lyckats 
hitta fler ridtillfällen än av vad ridskolan erbjuder. Det kan vara privat-
ryttare som har uppmärksammat flickorna och som kan vara till hjälp 
att rida deras hästar. I relation till hästarna visar de ansvarskänsla. An-
svarskänsla är en av de främsta tecken på en god hästskötare och före-
visas antingen genom handling och uppförande, eller omsorger om 
och förpliktelser mot andra. Det omvårdande jaget produceras dialo-
giskt: ett omvårdande jag kan inte åstadkommas utan att det finns 
andra att ta hand om.  
 
Att ha rätt inställning till ansvar och arbete kan ibland gå före deras 
egen utveckling som ryttare, som för Erika. Erika har för närvarande 
gått miste om en privathäst som inte längre finns tillgänglig att rida. 
Hon kan inte tänka sig att hitta någon annan häst att rida, utan är lojal 
mot den hästägare hon tidigare har haft samarbete med. Så här säger 
hon: 
 

”det är kul att ha någon att rida så, men samtidigt känner jag att jag vill 
ju inte hitta någon annan häst att rida bara för att jag inte har någon 
häst hos X att rida…För det känns som fult, att nej, nu så ska jag bara 
ha en häst att rida, spelar ingen roll vilken”.  

 
Det är viktigt för Erika vilken häst och vem hon hjälper, det är viktigt 
att visa sig solidarisk med hästägaren. Fia tenderar ha en annan in-
ställning och problematiserar lojaliteten mindre utan är nöjd över att 
ha flera hästar att rida. Hon ser det som en utveckling av sig själv att 
rida mångas olika hästar och ha flera uppdragsgivare. 
 
I arbetet med och kring hästarna positionerar de sig som ett subjekt. 
Flickorna betonade ofta hur praktiska och ansvarsfulla de var och de 
börjar se ett sådant drag hos sig själva, som en följd av det ansvar som 
de gavs i stallkulturen.  

Omsorgsdiskurs 
 
I stallkulturen är relationen till hästen central. Inom ramen för arbetet i 
stallet får den relationella dimensionen plats och legitimitet. Som jag 
beskrivit i föregående avsnitt menar flickorna att de kan känna och 
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förstå hästens behov. Detta förstärks av det som kommuniceras via de 
lappsystem som finns i stallvärlden.  
Genom detta uppfattar de sig själva som kompetenta. De sätter stort 
värde på att uppfattas som kompetent. Det ger dem medel att omvär-
dera sig själv från rädd och osäker till den som behärskar och tar tag i 
saker. De är visserligen medvetna om att de kan bli utnyttjade, men 
det uppvägs av att de känner sig ansvarsfulla och att de lär sig något 
nytt. Utnyttjandet bidrar till att disciplinera flickorna till att bli an-
svarsfulla eftersom de genom att ställa upp får både ansvar och legiti-
mitet.  Detta är exempel från Ryttarkompaniet som jag tog när jag 
gjorde mina observationer. Diskurserna i stallet blir synliga hur regler 
och normer kommuniceras i de lappar som alla förväntas läsa, förstå 
och rätta sig efter. I exemplen som följer har den som är ansvarig för 
hästen avläst vad hästen vill ha och behöver.  

 
Bild 3 
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Vid bilden av en lapp utanför en boxdörr kan jag utläsa att hästens 
skötare kunnat förmedla Antons önskningar.  Den här hästen Anton 
vill ha olika slags täcken beroende av väderlek. Om det verkar bli 
regn, skall Anton ha ett visst täcke o.s.v. ”Lägg på med eget an-
svar….”, innebär att den som har till uppgift att släppa ut hästen bör 
uppenbarligen få dåligt samvete om den satt på ”fel täcke” och det 
råkar bli regn istället för solsken. Det är hälsningar från hästen, Anton 
står det. Genom att betona det ansvariga inslaget samt att det är häs-
tens egna önskningar, fostras flickorna till att göra sitt yttersta för att 
hästen ska vara nöjd.  
 
 

 
Bild 4 
 
 
I anvisningen om Julia (bild 4) har någon som bryr sig om Julia tolkat 
in att Julia vill ha ”sin frukost” i hagen. Att ha översatt hästens ensila-
ge till ”frukost” förändrar ensilaget till ett slags symboliskt värde. Ju-
lia behöver sin frukost innan skolan, ungefär. Lapparna är en produkt 
av den feminisering som ridskolan blivit präglat av flickorna och som 
är ett uttryck för den relationella kontext som finns mellan flickorna 
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och hästarna. Det är också ett uttryck för att förmänskliga hästens be-
teende. 
 
Ofta är anvisningar i stallet skrivet utifrån önskningar från hästarna, 
vilket ger en stark disciplinerande effekt. En av dem hänger på an-
slagstavlan närmast utgången. Där hänger en lapp om en rökfri an-
läggning”, en hälsning från hästarna” står det, som vill ha en rökfri 
anläggning. Här kan man läsa hästarnas tankar med andra ord. Bred-
vid anslagstavlan står ridpiskor samlade, en symbol för tillrättavisning 
och ledarskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5. En anvisning som indikerar om det farliga i att vistas i ett 
elskåp. I bilden om elskåpet ska medlemmarna fostras genom att 
budskapet är ironiskt. Anvisningen blir humoristisk mitt i allt det 
farliga. Genom att vädja till flickornas relation till hästen legitime-
ras kravet på disciplin. Att det kan innebära fara för de människor 
som vistas i skåpet uppmärksammas inte. 
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Militär diskurs 
 
Pedagogiken och ordningen har militära arv (Matthis, 2000). Den mi-
litäriska kulturen i stallet härstammar från de militära organisationerna 
som traditionellt sett är hierarkiska och manliga. Hammarnäs (2006) 
har nyligen publicerat en studie som visar att individer som vistats i en 
stark homogen kultur som en militärkultur fostrar individer i ledarbe-
teenden som gör att de är rustade att bli chefer i en civil kontext. De 
har lärt sig att ledarskapet skall genomsyras av en större tydlighet än 
vad civila kollegor lärt sig, de har en större vana vid konflikter och de 
har en normaliserande attityd gentemot konflikter. I en militär organi-
sation är det viktigt att vara tydlig i sitt förhållningssätt, att stoiskt 
kämpa på i motvind utan att klaga, gå in och ta konflikter samt hand-
lingskraft (Hammarnäs, 2006).  I avsnittet som följer beskrivs miljöns 
utformning som symboliskt går härleda till en militär diskurs.  
 
I det tidiga materialet framträder den militära traditionen som en 
spännande dimension som flickorna fick ta del av. Greta berättade när 
hon var ung krävdes pass för att komma innanför ridskolans dörrar. 
Dörrarna bevakades av vaktande militärer. Eftersom ridskolan var 
knuten till militäriska platser fanns vindsvåningar där militärer bott 
och ristat in hemskheter. Till exempel kunde det stå att de träffat på 
något spöke, eller liknande. Spänning som dimension i stallgemenska-
pen består även om den ändrat karaktär. Ungdomssektionen berättade 
att de årligen hade olika aktiviteter för att skrämma ”de små barnen” i 
lämplig dos. Bland annat berättades de hur barnen (utan att fått veta 
vad som skulle inträffa) föstes in i manegen, därefter släcktes lampan, 
och de busade. De kan jämföras med nollningar av de nytillkomna 
inom det militära. 
  
Ett kännetecken i den militära diskursen är att den präglas av hand-
lingskraft, vilket flickorna inordnar sig i och gärna tog till sig. Mycket 
av den tid flickorna tillbringade i stallet handlade om fysiskt arbete 
med hästarna och i verksamheten. Det är en plats där man ”spottar i 
nävarna och hugger i” som Janina uttryckte det. Handlingskraft hand-
lar om att handla i organisationens riktning och är på det viset villko-
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rad. De uppmuntras inte till att hitta egna lösningar, vilket skapar oro 
och osäkerhet. ”Det har alltid varit så, det bara är så” säger Maria när 
vi talar om varför de agerar som de gör i stallet. Säkerhet, ramar och 
regler under övningar är viktiga i en organisation som ridskolan. Den 
militäriska kontexten formar medlemmar till att premiera uppgiften, 
tydlighet, lojalitet mot beslut och ledare (Hammarnäs, 2006). Detta 
mönster finns vid ridskolan. Vid intervjuerna betonade flickorna att 
lojalitet mot ridskolechefen och klubben var viktiga för att visa att 
man hade ”rätt inställning”. 
 
Hammarnäs menar att forskning om kulturer och socialisering pekar 
på att ju starkare en kultur är desto mer kommer dess medlemmar att 
handla i dess intresse utan direkt styrning. En individ i en stark kultur 
förändras utan att vara riktigt varse om att det handlar om en föränd-
ring styrd av kulturen. Istället ser man det som en personlig utveckling 
orsakad av inre faktorer(a.a.). I Foucaults bemärkelse disciplineras 
individerna utan att vara medveten om diskursens påverkan. I det mili-
tära är organisationen uppbyggd kring en struktur där det klart och 
tydligt framgår vem som är chef med hjälp av klädsel, och form för 
kommunikation (Hammarnäs, 2006). I stallet finns ingen klädkod som 
särskiljer chefsrollen. Ridläraren som oftast är en kvinna har ridbyxor 
precis som eleverna.  
 
Ordningen bygger på att alla inordnas i strukturen för att det fullt ut 
ska fungera. En ridskola som ridskolan Ryttarkompaniet med nästan 
1000 medlemmar kräver att medlemmarna inordnar sig, tar ansvar och 
skapar en ordning som gör det enkelt för alla att trivas på ridskolan. 
Strukturen ska vara enkel att följa och alla ska förstå och veta hur de 
ska agera.  
 
Exempel på det är följande bild, som jag tagit från ridskolans sadel-
kammare. Här märks ordningen genom ett prydligt och enhetligt in-
tryck. 
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Bild 6 

 

I sadelkammaren hänger sadlar, hjälmar och träns uppradade. Alla 
vojlockar är i blå färg, prydlig och enhetligt. Även hjälmar och träns 
är prydligt och i ordning. Som en jämförelse togs en bild i privatstallet 
där en mer individualistisk ordning förekommer. (Se bild nedan) 
 
Här är inte lika välstädat och enhetligt 
utan en tydligare individuell prägling. 
Hästarna hanteras inte av en stor 
mängd människor och det skapas en 
individuell ordning som ett fåtal per-
soner inordnar sig i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7 
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Hierarkier 
 
I den militära diskursen finns en beslut- och ansvarsfördelning där 
vissa har ledarpositioner i relation till övriga. De skapar samtidigt hie-
rarkier som innebär en social rangordning där auktoritet och status är i 
över- och underordningsförhållanden. 
 
I grupperna i stallet fanns outtalade hierarkier såväl som oskrivna reg-
ler, berättade Lisa. Hon menade att skötare på privathäst upplevdes 
vara bättre än på lektionshäst, de som hade egen häst var ”mer” än de 
som red på ridlektion, de äldre flickorna i stallet var ”bättre” än de 
yngre, ridläraren var instruktör och ingen man satt och pratade om allt 
möjligt med. Liknande mönster berättar Janina och Greta från sin tid i 
stallet. Helena nämner också att man inte satt och pratade med instruk-
tören efteråt, men hon trodde det berodde på tidsbrist från ridlärarens 
sida. Janina berättade att trots att det inte fanns något officiellt skötar-
system visste alla ändå att vissa hästarna tillhör bestämda personer i 
stallet. Hon menade att de kontrollerar när någon okänd varit inne hos 
hästen ”så att hästen inte kommit till skada”. I Gretas berättelse var 
det en omöjlighet att någon annan skulle våga ta hennes älsklingshäst 
på hennes ridlektion. De oskrivna reglerna var att hästarna tillhörde 
någon flicka i stallet. Det handlade också om att utöva makt och inne-
ha legitimitet att bestämma i olika grad över hästen.   
 
Plats i gemenskapen får man på olika sätt, exempelvis genom att vara 
snäll eller duktig berättar Lisa. Ett sätt att bli accepterad kan vara att 
utföra tjänster åt de äldre, som Lisa när hon tvättade upp borstar åt en 
äldre flicka. Det kan vara en kvarleva från ett system då de yngre sågs 
som lärlingar och var uppassare åt de äldre som Greta också beskiver i 
sin berättelse och som också återfinns i det militära. Även i det senare 
materialet förekom det att flickorna hade andra som hade gjort iord-
ning hästarna åt dem, men de var noga med att det inte skulle före-
komma något missbruk av de yngres tjänster. Det berättas om en an-
nan flicka i stallet som verkar utöva sin makt och ”köra” med de yng-
re, vilket de förhöll sig avståndstagande till och identifierade sig från. 
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Ett annat drag som påminner om det militära är ridskolans hänvisning 
till säkerhet och därmed detaljstyrning. Till exempel var det viktigt att 
leda hästen på ett bestämt sätt, att sitta upp på samma sida och att vän-
ta på tillsägelse innan de fick sitta upp. De som red i tävlingsgruppen 
bedömdes så pass duktiga att de fick sitta upp utan tillsägelse och bör-
ja skritta. 
 
En militär kontext utmärks av att det är ett fåtal som styr och rollerna 
utmärks av deras funktion. På ridskolan Ryttarkompaniet fattades be-
slut av ridskolechefen eller instruktören själv t.ex. vilken häst som 
behövde ridas, vilka klasser som skulle tävlas och vilka tillfällen som 
de gavs utrymme att tävlas på. Det gjordes försök med andra typer av 
mer demokratiska bedömningar genom att tillämpa lottning eller ge-
nom att flickorna i vissa fall fick bestämma själva. Till skillnad från 
det militära och i likhet med Foucaults maktperspektiv upprätthölls 
ordningen genom att det ofta verkade som att flickorna fick bestämma 
själva, fast det tydligen premierades om man var beredd att ”bjuda 
till” att t.ex. rida en häst som ingen ville ha. Genom att det gav utdel-
ning att göra det som förväntades verkade det självreglerande.  
 
Ytterligare en likhet med Hammarnäs (2006) militära studie av in-
struktören är att chefer med militär bakgrund tenderar ge feedback 
oftare än andra. Feedback används av instruktören efter övningar för 
att tala om för flickorna vad de gjort rätt respektive fel. Det förekom-
mer såväl positiv och negativ feedback vid mina observationer och det 
händer att instruktören korrigerar när någon gjort något dåligt. Feed-
backen hjälper organisationen att arbeta mot samma mål(Hammarnäs, 
2006). I stallet är feedback ett viktigt instrument och användes flitigt 
både i ridlektionen men också i arbetet i stallet. Det hade särskilt högt 
belöningsvärde om feedbacken kom från ridskolechefen. Beslutsfat-
tandet som ridskolechefen utövar påminner om beslut i en militärisk 
organisation, vilket vilar på att det är chefen som snarare bestämmer 
än en konsensusstil. Inom den militära kulturen med en homogen ord-
ning finns också en djupgående struktur i form av beteenden som på-
verkar och styr hur man agerar inom gruppen och som påverkar orga-
nisationens medlemmar även utanför kontexten (Gordon, 2002). Detta 
kunde jag också se i stallet.   
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Ibland kan det uppstå förvirring när auktoriteter med liknande funk-
tion bedömer situationer olika. För flickorna händer det att de ibland 
kommer i kläm mellan ridlärarnas individuella uppfattningar. 
  

”Jag fick utskällning en gång av (X), för att jag hade mockat åt en häst 
som stod på medicin, den hade inte fått mockat under dagen, så fick 
jag en utskällning för att jag hade mockat, först kom (Y), hon, ba, gud, 
vad bra att du mockar, jag hade precis tänkt gå dit och mocka! Sen fick 
jag värsta utskällningen för att jag hade försökt vara snäll och mocka!,  
Hur kändes det? Jag blev värsta som chockad, den här hästen står på 
medicin, ingen ska vara med den, la,la la, så där, .. 
Tyckte du att det var överdrivet? 
 Jag tyckte det var skitkonstigt, för först hade en annan ridlärare kom-
mit fram och sagt, bra att du mocka åt den, och så kom den andra och 
var typ rabiat.. 
Vad kunde ha hänt då? När du mockat åt den? 
Jag vet inte..och den andra ridlärar´n sa ju jo, mocka åt den och så..så 
jag har ingen aning, jag vet fortfarande inte …vad det var för fel, hon 
blev då skitsur…jag trodde att jag fick mocka när den andra ridläraren 
hade sagt att det var ok.  Hade jag gått ut och lett den då hade jag för-
stått mer att de blivit arga, men alltså mocka är ju ändå inget stort fel 
att göra, tycker jag….” (Annika) 

 
Dock är det inte alltid det militära draget, att tillrättavisa andra, som 
får utdelning. Ett exempel ges när en tjej i stallet sitter på läktaren och 
fyller i vad ridläraren säger. Hon agerade som att ”proffs på läktaren” 
och någon slags ”extraridfröken” och satt och kommenterade ryttarna 
som red från läktaren i stil med; ”nu hörde du väl vad ridläraren sa, 
upp med händerna!” Att ta sig en roll som ändå inte har legitimitet i 
den sociala miljön blir chanslös och pinsam.  
 

Språk och kommunikation i den militära diskur-
sen 
 
På ridskolan skiljer sig språket beroende av var i verksamheten man 
befinner sig i. Detta kunde jag notera vid mina besök på Ryttarkom-
paniet. I manegen är ridlärarens röst gäll, hög och tydlig, för att alla 
ska kunna höra och förstå för att minimera risker att hästarna stöter 
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ihop med en olycka som följd. Språket är ett slags ”order och kom-
mando-språk”. Ridläraren ropar: ”på enklaste sätt, byt varv” och alla 
vänder på precis samma sätt samtidigt. Termerna har ofta sitt ursprung 
i den militära traditionen och har till syftet att få alla att sträva åt 
samma håll.  
 
Förutom språket i manegen eller i stallgången förs en kommunikation 
via lappar, som jag tidigare också visat i avsnittet den relationella dis-
kursen. Det är anvisningar hur man ska föra sig i stallet eller något 
annat informativt budskap. Intill manegen sitter t.ex. två viktiga skyl-
tar som medlemmarna förväntas läsa. 

 
Bild.8 
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I ovanstående skyltar är det fostrande och disciplinerande inslaget 
central. Genom fem utropstecken och större stil förstärks budskapet 
om hur man agerar i stallet. Anvisningen ska följas, här lyder man och 
gör som man bli tillsagd. Tydliga regler, inga undantag. Foucault me-
nar att vi oftast tror att makt utövas när det är synligt, d.v.s. genom 
tvång och hot. Foucault betonar att makten utvecklas genom normer 
och inte genom förnekande, förbud och uteslutning, vilket skyltarna är 
exempel på. Om någon bryter mot reglerna leder det till förnyad an-
visning och kollektivt utpekande syndare, vilket visas i nästa bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9 

 
I bilden har någon ändå brutit mot reglerna. Genom att betona NÅGON innebär 
budskapet att ingen är utpekad men ”någon” borde ändå känna sig träffad. Det är  
också utfärdat ett hot i skriften.  Om det inträffar igen innebär det en kollektiv  
bestraffning och alla ska därför känna sig ansvariga. Den pedagogiska aspekt som  
används är kollektiv bestraffning som visar att toleransnivån är låg och skapar  
förutsättningar för en slags kamratuppfostran, eftersom det annars riskera inrättas 
allmänt matförbud i manegen. Det hjälper flickorna att disciplinera varandra. 
 
Även i det vardagliga arbetet med hästarna visar sig ordningsdiskur-
sens disciplinerande kraft. När flickorna lånar borstar av ridskolan 
finns det anvisning även om att borstarna ska tillbaka på plats. Genom 
att byta färg i skriften betonas det disciplinära inslaget (Se bild 10). 
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Det pedagogiska budskapet är ”vänligt men bestämt”, en pedagogik 
även i arbetet med hästarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10 
På ridskolan kan man gärna låna borstar står det på en lapp, men där-
efter med övertrykningspenna och utropstecken, ”kom ihåg att lämna 
tillbaka borsten i korgen”.  

Sammanfattning 
 
Stallkulturen är präglad av arbete, ansvar och utmaningar som flickor-
na förväntas klara. Flickorna disciplineras i miljön som ofta handlade 
om oväntade uppdrag till att bli handlingskraftiga. Genom ridskolans 
verksamhet förutsätts en beredskap från flickorna att ta på sig olika 
uppdrag inom klubben för att utvecklas och ingå i en tävlingsgrupp. 
Det är allt från att vara hjälpledare vid andra lektioner, ta på sig fod-
ringar och att arrangera klubbtävlingar. Genom arbetet förstärks iden-
tifikationsprocessen och det blir omöjligt att särskilja praktiken från 
deras insats. Det är hästen och hästens behov, tydligheten mellan kon-
sekvens och handling som gör att deras handlingar och traditionerna 
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med den blir meningsfulla. De ser sig därigenom själva som driftiga 
och ansvarsfulla.  
 
Stallkulturen är influerad av omsorg av hästen och kommunikationen 
med den samt den militära traditionen. De båda diskurserna förenas i 
idéer om vad som är bäst för hästen. Särskilt den militära diskursen 
disciplinerar flickorna där ordningsamhet, lojalitet och flitighet blir 
viktiga dimensioner för flickorna att förhålla sig till. Alla dessa drag 
återfinns i stallet och bidrar till flickornas identifikation med de vär-
den som är knutna till diskurserna.  Genom att de anammade det fost-
rande inslaget får det utdelning i de andra sfärerna. De har möjlighet 
att bli sedd och därigenom få tillgång till mer ridning eller uppskatt-
ning i den sociala sfären. 
Det finns också utrymme som Foucault menar inom diskurserna att 
förändra de strukturer som finns i en kulturell ordning. Flickorna in-
ordnar sig i strukturer som har betydelse för hästarna och säkerheten 
för verksamheten och som har konsekvenser som t.ex. ordningsamhet 
och flitighet, men inordnar sig inte alltid utan syfte eller om de själva 
inte tycker det skapar ett slags mervärde. 
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7 Mötet med människorna 
 
Kapitlet mötet med människorna synliggör hur de människor som 
befinner sig i miljön skapar mening i samspelet med varandra. Genom 
mötenas karaktär skapas subjektpositioner som bidrar till att forma 
flickornas identitet. Vid ridskolan har den sociala dimensionen stor 
betydelse. Kapitlet visar hur flickorna skapar sin identitet genom egna 
handlingar i stallet samtidigt som de förhåller sig till omgivningens 
bild av dem. Särskilt fokus i kapitlet är att visa hur dessa identitets-
processer materialiseras. Följande utdrag visar hur stor betydelse den 
sociala samvaron har. 
 

”Stallet är det som en skola samtidigt som det är en fritidsgård, man 
lär sig sociala biten och kring ridningen, det är ju som inte bara att du 
ska iväg och träna, utan du får lära dig hur man bete sig. Det lär man 
ju sig i andra sporter också men i stallet eftersom du umgås där förut-
om tränandet på fritiden det gör att det skiljer sig från andra sporter 
skulle jag vilja säga…ridning är ju som en livsstil du avsätter mycket 
tid, det är inte så att du bara kan tänka att nu far jag och tränar, utan du 
ska ju, jag vet inte hur jag ska säga, men ridning är ju så mycket mer 
än bara en sport. Du får ju som relationer med vännerna, men du byg-
ger upp relation med både djuren och människorna, ridningen är också 
som en fritidsgård samtidigt som det är en sport, i ridningen ju mer tid 
du lägger ned, det är inte bara det ridmässiga man lär sig utan man lär 
sig annat, hur man ska bete sig, på hobbynivå är det mkt tid man läg-
ger ned.  
Mamma brukar säga att halva nöjet är ju kompisarna, ridning är ju 
ingen lagsport men jag skulle vilja säga att det är som en lagsport. Ofta 
om man kommer från samma klubb hejar man på varann, jag skulle 
inte missunna någon från min klubb, jag hade hellre sett att någon från 
min klubb vann och så..” (Maria) 

 
I utdraget ovan beskriver hon att ”halva nöjet” är gemenskapen och att 
ridhuset är en slags skola för att träna social färdighet. Flickorna ges 
inträde i gemenskaper och olika processer ger legitimitet till olika sub-
jekt positioner. Med det menas att det är viktigt att synliggöra hur de 
får tolkningsföreträden i den sociala gemenskapen och hur gemenska-
pen formas efter vilken plats flickorna tar i gemenskapen. Det är inte 
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alltid heller som stallet är föremål för social träning. I stallet ges också 
utrymme för att inte behöva delta i interaktionen.  Vissa flickor kan 
komma och umgås med hästen bara och svara knäpphändigt på andras 
frågor, då lämnas de ifred, men det finns också en risk i att bli betrak-
tad som konstig, om de inte vill delta i det sociala spelet. 
 
Foucault beskriver hur människor genom anpassning till normer själv-
sanerar, självövervakar och självdisciplinerar sig själva mot en be-
stämd riktning. På motsvarande sätt fungerar diskurserna på ridskolan. 
Den maktutövning Foucault talar om verkar inte genom hot utan ge-
nom uppmaning att man blir lyckligare om man följer regler eller 
normer. I stallet ges flickorna tillträde till kulturen om de följer regel-
verket vilket motiverades i relation till hästarna, som jag skrivit om i 
mötet med stallkulturen. Det kunde också handla om vilken position 
de hade gentemot varandra vilket jag belyser i det följande kapitlet. 
Kapitlet tar också upp hur flickorna positionerar sig i förhållande till 
andra, i och utanför stallet.  

Legitim makt 
 
Störst legitim makt har ridskolechefen hos flickorna. Det var den per-
son som ledde dem och som de såg upp till.  I militära kulturer formas 
ledare till att premiera uppgiften, tydlighet, lojalitet mot beslut och 
ledare (Hammarnäs, 2006). Flickorna betonade själv att den avgöran-
de bedömningen var att ridskolechefen kändes ”rättvis” och att hon 
kändes kompetent. Att vara kompetent som ridskolechef innebar att de 
tyckte hon var duktigt med hur hon hanterar hästarna.  
  
Under ridskolechefen besitter de övriga ridlärarna formell makt. Även 
ungdomssektionen genom dess status har hög påverkansgrad och legi-
timitet att påverka innehållet på ridskolan. Att ingå i den ger flickorna 
ett mervärde i deras positionering som individer i stallet. Hur stark 
ungdomssektionen och ridlärarnas inflytande blir beror mycket på 
individerna i de formella positionerna själva samt vad de har för övrigt 
kapital. Klart var att hade de förärvat fler hästar att rida eller kanske 
hade en egen häst gav det flickorna medel att stärka sin position i stal-
let. Andra grupper som de konkurrerar med om utrymme var till ex-
empel körsektionen och minisektionen, men det var ungdomssektio-
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nen som har störst möjlighet att påverka. Det är i det sociala spelet 
inom ridskolan som handlingsutrymmet ligger för flickorna. Därför är 
positioneringen mot andra grupper viktiga, både formella grupperingar 
såsom sektionerna men också informella grupperingar.  
 
Den formella maktstrukturen har stor betydelse men flickorna skapar 
motstrategier mot dem de inte gillade.  De gillar inte de ridlärare som 
använder sin formella makt till att försöka ”trycka ned dem”, eller 
”plocka ned dem på jorden genom att göra omöjliga prov” eller ”favo-
risera” som flickorna menade att det fanns ridlärare som gjorde. Såda-
na ridlärare ges ingen legitimitet, berättar de. Däremot tvingas de ”stå 
ut” med sådana ridlärare. Strategier de utvecklar emot de ridlärarna är 
att ”de låtsas lyssna” men i praktiken ”stängde de av”. De ridlärare 
som de däremot gillade blev snabbt en förebild, ibland på gränsen till 
idol, berättar de. Högst värde har den som är duktig med hästarna där-
efter kommer den pedagogiska färdigheten. Det är också viktigt att 
den som flickorna ser upp till har ambitioner. Vissa av flickorna ser 
upp till privatryttarna men inte de som har häst ”bara för att ha en 
häst”. De ser också upp till jämnåriga, t.ex. hur de argumenterar eller 
hur de hanterar nybörjare vid ridskolan. En av instruktörerna beskrivs 
lite som ridskolans ”Malin Baryard”. Det är en ung, snygg tjej, som 
ser sportig ut och rider bra och som arbetar på ridskolan. Hon är dess-
utom fullständigt avgudad av sina elever berättar de. Genom att hon 
nästan är i samma ålder, beskriver flickorna henne som en av dem. Så 
här berättar Erika; 
  

”Ja, för mig är hon int så häruppe, visserligen, utan hon är som på 
samma nivå, eftersom hon är ridlärare kanske hon är lite högre, för 
mig är hon som en kompis men för barnen är hon nog som en drott-
ning, ungefär….” (Erika) 

 
De poängterar att det är viktigt med förebilder i stallet. Det finns en 
maktordning bland grupper och individer i stallet som utgår från hur 
länge man befunnit sig vid ridskolan och vilket fäste man lyckats ska-
pa. Vid observationerna kunde jag se tydligt vilka som hade tolknings-
företräde. Flickorna jag följde hade stort inflytande bland de övriga 
flickorna.  
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Utanför ridlärarna finns grupperingar som konkurrerar om uppmärk-
samhet på ridskolan. Körsektionen är ett gäng som ofta vill markera 
att de är bäst vilket är jobbigt, menar flickorna. Det är en sektion pre-
cis som ungdomssektionen som specialiserat sig på grenen körning. 
Men framför allt finns en grupp som de inte tycker om och de är de 
s.k.”fjortisarna”. De uppför sig inte på samma sätt och har inte samma 
inställning som flickorna. De ser inte ut som dem och de har framför 
allt inte samma inställning till hästarna som dessa flickor. 
 

”Det är som så jobbigt att se det, då vet man att tidigare hade man dem 
i olika aktiviteter och då var dem så små och gulliga…ja, skitsöta, och 
nu på våra aktiviteter så bara; hej, aningen tvärt..de var söta när de var 
mindre. Vi hade en spökkväll nyligen, och jag hade inte träffat dem på 
länge och så var de svartmålande kring ögonen, och så hade de pös-
byxor och tighta linnen sådär…och man bara; nej, vad har hänt med 
dem?  De har förstörts´sig? Det blev jättepinsamt för de är mkt mot 
varandra som åh, gumman, hur är det med dig? Och såå. Kram och så.. 
nej, jag tror inte jag har varit såå. Hoppas då inte det,(skratt)..men jag 
kom inte in i någon sån period, det kan ju ha med att jag hängde med 
stallgänget, i 7:an kom jag i X:s klass och då blev det mkt stallet, så 
jag kom aldrig in i det där, och jag kan ju som int komma in i det nu”.. 
Vad är det som gör att man blir fjortis? 
Jag tror att det är mkt att de inte hittat sig själv än…de är int så säkra 
på varandra, det är som en slags roll de spelar..jag tror inte de är så där 
med sin mamma och pappa…då är det nog annat…” (Fia) 

 
Att yngre antagit en annan typ av feminitet än idealet i stallet, är inte 
populärt. Fel sorts klädsel och beteende är föremål för flickornas di-
sciplinering av de yngre. Så här säger Erika om samma grupp.   
 

”Det vi haft annars för problem är att de yngre, dom som går i den för-
beredande tävlingsgruppen, dom är lite såhära; nonchalan-
ta..ungefär…så då blir man som irriterad på dem, t.ex. jag och ”X” 
skulle vara ansvariga för en ridskolehoppning för det fanns inga som 
kunde vara det..och då var det några där som skulle hjälpa till och 
bygga bana..då stod de där och sa; ja, det känns ju som att inte vi be-
hövs här..fast vi höll på att släpa hinderstöd, och vi skulle bara vara 
ansvariga och säga åt dem att det är ni som ska göra det här, och så sä-
ger de det känns inte som att jag behövs här…man var alltså tvungen 
att säga åt dem vad de precis skulle göra, likadant har det varit när de 
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har hjälpt till på tävlingar, då har de varit nonchalanta, så..men jag tror 
de har fått ngn tillsägelse”.  
Vem får de tillsägelse av?  
Det är ridlärarna, så.., som förra sommaren, då fick de ha igångsätt-
ning av hästarna och då var de först och red, alltså de red i två timmar 
och de hoppade i en timma och de hoppade, och hoppade, hoppade, 
alltså det var ju inte skonsamt för hästarna, såå, då tänkte vi ska vi 
säga ngt till dem? Men samtidigt är ju vi elever…precis som dom, 
egentligen ska inte vi säga något för då blir de bara irriterade på att vi 
säger det, så då gick vi till X och sa, de har ridit i typ 2 timmar nu och 
hoppat runt runt, och då fick hon gå ut och säga till, så, och sedan har 
de varit så någon till gång, att vi gått och skvallrat lite grann och så..   
Vad handlar tillsägelsen om då? Ja det är bara det är inte så smart av er 
att göra så, ungefär…Det brukar räcka med det då? Ja., De har respekt 
för ridlärarna så…! (Erika) 

  
Vid ridskolan där kompetens premieras har åldern väldigt stor bety-
delse för hur flickorna positionerar sig. Ålder korrelerar med hur duk-
tig man lyckats bli och de flickor som börjar konkurrera om de äldre 
flickornas plats vid ridskolan särskiljs genom argument om deras 
bristande inställning. I praktiken handlar de om att olika grupperingar 
konkurrerar om att skapa sig positioner i stallet. Butler (2004) menar 
att ibland har ålder större betydelse än genus för hur maktpositioner 
skapas. 
 
Barnen, det vill säga den grupp som flickorna på Ryttarkompaniet är 
hjälpledare för, är en grupp som de ofta talas om i positiva ordalag. 
Sällan uttalas namn utan flickorna kallar de yngre för just ”barn”, vil-
ket illustrerar att flickorna ser på dem som en grupp utan särskilt stort 
inflytande. Som ”barn” som flickorna kallar nybörjarna, tenderar de se 
upp till de större flickornas skicklighet i att hantera hästar och verk-
samhet. De kommer själva ihåg när de var yngre hur de såg upp till de 
äldre flickorna och nu när de är i samma sits frågar ofta de yngre bar-
nen om de kan få vara till hjälp för de äldre flickorna. 
 
Barnen beskrivs som en grupp som är nybörjare och de behöver före-
bilder i personer och ledare, enligt flickorna. Barnen hjälper till i stal-
let och är med på aktiviteter som ungdomssektionen erbjuder.  
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”De hjälper till jämt i stallet…vi hade övernattning och då var det en 
tjej som har brutit armen, och då hade hon ensam stalljour för den and-
ratjejer kom inte, alla barnen hjälpte då till, de var så duktiga!  
Hur gamla är de? 
5:an till 7:an tror jag. 
De är jätteduktiga, man blir nästan tårögd…nu har de dessutom börjat 
gå så bra på voltigen, de tar sig själva upp på hästen, det är roligt att 
fått följa dem hur de utvecklats”, (Fia) 

 
Barnen konkurrerar med varandra om de äldre flickornas uppmärk-
samhet. Det kan t.ex. vara att barnen vill börja hjälpa till att sköta en 
privathäst. Flickorna berättar hur de väljer ut de yngre som ska få 
hjälpa till utifrån deras inställning. Det är viktigt de visar att de tycker 
om hästen. Det finns dem som har flera sköthästar, men de uppfattas 
som oseriösa.  
 
Att vara ledare innebär att vara en förebild. Så här säger Sandra: 
 

”Man ska ju som alltid tänka på att vara trevlig, en förebild för alla 
små barnen…man kan ju som inte snäsa av den bara för att man tycker 
den eller den är konstig så..”(Sandra) 

 
 De vill gärna vara en förebild och strävar också efter att vara en före-
bild. Att vara en förebild innebär att man måste tänka sig för. Flickor-
na disciplinerar sig själv genom att acceptera tanken att vara förebild, 
som innebär att de tänker på vad de säger inför ”barnen”. Samtidigt 
disciplineras barnen av flickorna eftersom barnen uppmuntras att be-
rätta om någon eller de själva talat elakt om någon annan. 
 
De yngre barnen har till en början ingen statusfylld position, men har 
en chans att bli synlig genom att delta och visa på god arbetsmoral. Då 
kan de bli uppmärksammade. För att ytterligare bli sedd är det bra om 
de utvecklar praktiska färdigheter genom att bli bra på något. Att vara 
bra på att rida ger hög status, men det ges även via andra saker som 
t.ex. att vara duktig ledare. De berättar om en ridlärare som är väldigt 
duktig på att vara ledare för andra och att dennes pedagogiska förmå-
ga och engagemang fungerar som inspiration för dem själva. 
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Vid Ryttarkompaniet finns en konkurrens om vilka som ska tävla rid-
skolans hästar och på vilket sätt de rider hästen. Som jag tidigare re-
dogjort för reagerade flickorna på att de som var i den förberedande 
tävlingsgruppen inte hade samma inställning till hästarna som de själ-
va. Enligt flickorna tänker de i första hand på att tävla och värdesätter 
inte relationen till hästen. Hos en av de yngsta i den första studien 
finns liknande tendenser. ”De har för bråttom”, menar Maria. ”De 
med rätt inställning är engagerad i klubben, vill klubbens och andras 
bästa, och tänker inte bara på sig själv”, fortsätter hon. De yngre som 
är benägna att ta emot kritik blir ”belönade” genom uppmuntrande 
ord. Liksom glädje representerar goda råd en typ positiv makt, där 
makt utövas genom normer, belöning och manipulation av samvetet 
(se Foucault, 1987). Råd kan också innehålla något praktisk använd-
bart. Det kan både ges och tas emot. Det kan innehålla dubbla funk-
tioner, dvs. makt och välvilja i samma gång.   
 

”Det viktiga är att de inte är egennyttiga om hästarna, man får ju inte 
tänka att det är min häst och så, det är ju inte så att för att man tävlar 
dem så har man ensamrätt på hästarna…” (Sandra) 

 
Att detta är en svår balans förstår jag, eftersom det är precis den dis-
kussionen de själva hamnar i när de berättar om konkurrens i stallet. 
Det svåraste är när dessa yngre ska börja rida på ”deras” tävlingshäs-
tar. Då har de synpunkter som: ”hon är för lång är för min tävlings-
häst” eller ”hon har ingen känsla för hästen utan bara vill tävla”. De 
orienterar sig utifrån ett gemensamt värde om vad de tycker är bäst för 
hästen. 

Systerskap – en inskolning i en homosocial 
gemenskap 
 
Ofta hördes orden: ”kan du, kan jag”, ”om du törs, då törs jag”. Vid 
observationerna fanns många exempel på att när någon utmärkte sig 
vågade fler göra samma sak. Det var inte alltid ridningen det handlade 
om utan det kunde vara att sjunga vid en träff på klubben och våga 
bjuda på sig själv. Att som flicka få se så många andra flickor ”in ac-
tion” skapar en drivande spiral bland flickorna. De är dessutom ivrigt 
påhejade av sina mammor/surrogatmammor som också fortsätter att 
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utveckla sig inom ridningens konst. Barnen ser upp till flickorna, som 
ser sig själva som ”storasyster”. Flickorna ser upp till sina mammor 
eller andra vuxna kvinnor i kulturen som har kunskap inom området. 
När det inte finns någon av manligt kön att ta till vid vissa områden 
som traditionellt skulle ha tilldelats pojkar/män, utan uppgiften tillfal-
ler en kvinna, skapas en smakdisposition mot att våga bli ”så´n”. 
 
När flickorna beskriver sina känslor för varandra tangerar det nästan 
beskrivningen av ett kärleksförhållande. En av flickorna berättar att 
det var ju hästintresset som förde dem samman och anspelar på att det 
låter precis som när man träffat sin kille för första gången. Vid obser-
vationerna var det en vanlig syn att flickorna småbrottades med var-
andra. Ingen skulle inbilla sig att det handlade om annat än ett vän-
skapligt bråk. Det är just genom att legitimt ha nära vänskapliga bråk 
som förutsättningar ges för en slags heteronorm (Ambjörnsson, 2004). 
Ett sätt att förstå heteronormativa och homosociala förhållande är att 
använda Butlers terminologi. Relation mellan flickor uppmuntrades, 
antogs och förväntades vara vänskaplig och tolkades därefter som så-
dan. En nära relation mellan två flickor, hur mycket de än pussade på 
varandra, svartsjuk bråkade, kom att tolkas som vänskap, just för att 
de inblandade var flickor. Den heterosexuella matrisen fungerar då 
själreglerande genom att detta beteende uppfattas som begriplig och 
meningsbärande och osynliggör därför andra möjligheter. Den homo-
sociala vänskapen tenderar att vara viktigare i stallet än det heterosex-
uella spelet, precis som för fotbollspojkarna i Fundbergs studie (Fund-
berg, 2003).  Kleven (1992) menade att tjejgemenskap uppfyller den 
inneboende konflikten mellan längtan efter närhet/intimitet och själv-
ständighet/autonomi. Tjejgänget blev en slags fristad från traditionella 
”könsrollskrav”. Precis som i Ambjörnssons studie där det var viktiga-
re för samhällsklassens flickor än barn och fritid-eleverna, var tillhö-
righeten i den homosociala gemenskapen viktig för stallflickorna. Ja-
nina säger att för henne var lockelsen i stallet möjligheten att umgås 
bara tjejer. Genom att få vara en i gruppen fick hon bättre självförtro-
ende och ”blygheten var bortblåst”. Att stallet samtidigt kan var en 
fristad och bli som ett andra hem visar Eva i sin berättelse. 
 
Den homosociala gemenskapen var också vanlig mellan vuxna kvin-
nor och flickor. Alla flickorna i gruppen hade mammor som antingen 
red eller hade ridit. Vid flertalet tillfällen kunde situationen vara att 
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mamman hade ridit och dottern fick ta hand om hästen efteråt. Men 
det var naturligtvis en ömsesidighet. Mamman fanns med och hjälpte 
dotterns när det behövdes. Vissa av flickorna berättade att deras före-
bild var just deras mamma. Hon gjorde rätt saker, hade samma åsikter 
om ridningen och sa rätt saker. Inte alla hade mammorna som förebil-
der men helt klart hade flickorna en stark relation till sina mödrar. En 
av flickorna hade dessutom en extramamma, eftersom hon ibland be-
höva hjälp med skjuts och support vid tävlingar. Då ställde hästägaren 
upp som en slags extramamma. Dessa mammor kanske inte var bäst 
på hästområdet men de var viktiga i sin roll som hjälpreda, att skjutsa 
och inte minst att peppa flickorna.  
 
Att ridskolan är en av de viktigaste arenorna för kvinnor att vara till-
sammans är ett viktigt bidrag i avhandlingen. Kvinnor och flickor har 
få mötesplatser och dessa har ofta trivialiserats, exempelvis syföre-
ningen eller syjuntan som man också kallar det (Berggren, 2001). Ofta 
har kvinnorna haft begränsad tillgång till tid, pengar och frihet från 
annat ansvar för att kunna skapa starka vänskapsrelationer. Vänskap 
som att ha roligt tillsammans, känna tillit, intimitet och uppskattning 
är något som det ges möjlighet till vid ridskolan. Vänskapen mellan 
mor och dotter skiljer sig dock från vänskapen mellan flickor eftersom 
relationen mor och dotter saknar vänskapens intimitet (Berggren, 
2001). Vänskap skapas ofta i anslutning till arbetsrutiner i stallet. Det 
kan vara att de börjar umgås med ”boxgrannen” på ett vänskapligt vis 
under de dagliga mockningsrutiner och utmynna i att de avbryter 
mockningsarbetet och låser in sig på toaletten och utbyter högst priva-
ta samtal, som de vanligtvis inte skulle ha talat med någon om, berät-
tar Janina.  
 
Det är viktigt för samtliga att vara intresserad av att ha goda relationer 
till varandra och därför är det viktigt att tänka sig för. Att vara den 
som inte tänker på vad hon säger betraktas som onormal. Det berättas 
om en tjej som ofta säger klumpiga saker. Ibland har det hänt att per-
soner i stallet blivit stämplade som sådana, fast det inte ”förtjänat det”, 
vilket är synd menar Maria. ”Ibland kan ”skitsnack” vara missvisande 
och ibland är skitsnack obehagliga sanningar”. I det här exemplet hade 
personen i ett öppet sammanhang sagt saker som innebar ett slags 
frossande i andras olycka, inför hela gruppen. Hon tänker sig inte för, 
helt enkelt, berättar flickorna. 
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Heterosexuell norm 
 
Ridskolorna är för flickorna en rätt sexuell fredad zon. En zon för 
vänskap i första hand, ett sätt att höra ihop och tycka om sig själv. I 
stallet handlade det om dem och inte i relation till det motsatta könet. 
Det har betydelse för deras identitet att de är de som dominerar i 
stallmiljön.  Den kille, som också befinner sig i verksamheten, avkö-
nas och identifieras som en av dem själva. De ser honom inte som en 
kille längre och då behöver heller inget spel mellan könen förekomma.     
 
Identitetsblivandet för flickorna handlar om hur de genom identifika-
tion och disidentifikationer producerar sig som ett subjekt. Den hete-
rosexuella matrisen menar att kroppar inte är begripliga i sig själv utan 
kulturen skapar begripliga kroppar som kräver en genusordning med 
två identifierbara kön/genus. Enligt Butler är matrisen central för defi-
nitionen av det socialt godkända respektive icke-godkända. Kategori-
erna är inte frivilliga utan socialt sett obligatoriska. Heteronormativitet 
innebär ett antagande om att alla är heterosexuella och att det naturliga 
sättet att leva är heterosexuellt.  
Heterosexualiteten reproduceras i materiella praktiker, den regleras 
och konsolideras genom förbindelser med andra kapitalformer, t.ex. 
klass. Den heterosexuella normen förstärks av utanförkulturens blick 
på flickorna som pyssliga och omhändertagande. Samtidigt blandas 
det med deras egna upplevelser av sitt agerande i stallet där de känner 
sig tuffa och kompetenta. De tar ändå till sig heterosexualiteten utan 
att överväga något annat alternativ, men de vägrar låta sig fixeras. Det 
är i insikten om positionsbestämning som motstånd skapas. Exempel 
på motstånd är deras identifikation av dem själva som den typ som 
inte backar av med lite motgångar. De talar om andra flickor som 
fjompiga, dvs. dem som inte är i stallet och är rädd för lite kyla och 
hårt arbete. Kvinnor positionsbestäms inte bara genom de historiska 
arven utan också av de möjligheter som står öppna för dem. I stallet 
förekom det många utmaningar av bilden av dem. Vid till exempel 
inhandling av tårtbakandet när flickorna var mobiliserade som ett 
gäng var deras uppträdande definitivt inte feminint. De må ha varit 
feminina till det yttre men genom sitt kamratskap grundat på hemliga 
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skämt fick de kollektivt affärsbiträdet som var man att svettandes 
klättra på stege och söka efter tårtbottnar åt flickorna, samtidigt som 
de med överlägset högljutt skrattade åt situationen. För många män 
kan denna sammansvetsade grupp av flickor vara det mest hämmande 
som finns (enl.Skeggs, 1998). I Skeggs fall verkade de t.o.m. skräck-
injagande, när flickorna hävdade sin rätt till sin lust och sitt sociala 
rum. Deras utseende gjorde det hela ännu mera oroande. De såg femi-
nina ut, men deras beteende stämde inte. De använde sitt kollektiva 
systerskap till att skapa oro hos en man som egentligen ska vara över-
ordnad, vilket också ridflickorna gjorde.   
 
Det heterosexuella spelet ville de helst slippa i stallet. Den enda poj-
ken som deltar i deras ungdomsgäng är inte föremål för dessa flickors 
heterosexuella anspelningar. Däremot följer de med spändhet utveck-
lingen av att andra flickor i stallet är kära i Viktor. Viktor är i deras 
egen ålder och de betraktar honom mer som en kamrat än som en po-
tential pojkvän. 
Flickorna menade att om det blev många killar i stallet skulle nog ut-
seendet få större betydelse även i stallet. De pojkvänner som två av 
flickorna hade ville man helst inte ha i stallet. Det skulle kännas job-
bigt att ha sin pojkvän ”i nacken” när man arbetade i stallet, menar 
Maria. När jag frågar Maria om han någon gång varit i stallet slår det 
henne att hon aldrig frågat honom om han vill följa med. Däremot på 
luciashowen får han gärna komma och se på när de ska uppträda, det 
vore skoj, menade Maria. Han kan också få ha en roll om hon behöver 
hjälp med praktiska saker i stallet. Det kunde vara att något behövde 
lagas, eller när tung transport skulle dras fram. När det endast var 
flickorna i stallet var det de som tog tag i de flesta praktiska göromål. 
Dock tenderade de erkänna att finns det en manlig person till hands 
t.ex. brorsa, kompis, pojkvän eller pappa, tenderade de anpassa sig till 
den heterosexuella matrisen. Som till exempel om det dök upp en råtta 
i stallet. När de bara var flickor var det en av dem som tar tag och dö-
dade den. Däremot om det fanns någon manlig person lämnade de till 
honom att ta tag i och göra sig av med den. Viss driftighet tenderar 
därigenom vara knuten till den heterosexuella matrisen (Butler 1990). 
Det fanns tillfällen där flickorna tydligt följde genusordningen. Det 
berättas med avsmak om en flicka som alltid har med sin pojkvän till 
tävlingar. ”Han till och med knoppar hennes hästs man! Där går verk-
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ligen gränsen! Säger Maria. (Att knoppa manen innebär att de flätar 
hästarnas man). Hon berättar vidare:  
 

”Det känns som att hon bestämmer lite väl mkt över honom, för t.ex. 
på tävlingar släpar han sådana boxar för tävlingar, medans hon kan sit-
ta och dricka en läsk, känns det som…lite den stilen…så skulle int jag 
vilja göra, okej om han erbjöd sig…det ska som vara på bådas villkor 
på nåt sätt…jag vet int riktigt om han är en toffel, (skrattar)….. 
Hon kan ju int ha tvingat han? 
hmm, jag vet int….(skrattar).. 
Nej, men han måst ju ha ngt intresse av att hjälpa henne, eller hjälpa 
klubben eller nånting sånt…det måst ju vara sånt också…men endel 
killar kan ju vara riktigt toffliga…(skrattar)…” (Maria) 

 
 
Genom flickornas inställning om vad pojkar är lämpade till återskapas 
bilder av vad pojkar och flickor ska syssla med. Något som flickorna 
betraktade som omanligt var om pojkarna betedde sig som de upplev-
de ”toffligt” och självuppoffrande.  
Flickorna berättade samtidigt med avsmak om en flicka vid ett ridlä-
ger som uppfattades som lesbisk. Hon uppträdde onormalt och var 
äcklig. För övrigt har ingen av flickorna träffat på någon i stallet som 
är lesbisk. De har heller aldrig hört talas om lesbiska överhuvudtaget i 
stallet. Däremot trots pojkars minimala representation i stallet talade 
de om att de känner bögar i stallet och om andra stall där de mött eller 
hört talas om bögar. Bögar är roliga i stallet och trevliga. Däremot om 
någon lesbisk skulle dyka upp i stallet skulle det upplevas som job-
bigt, framhöll de.  
 Inom idrottsrörelsen framträder den heterosexuella matrisen tydligt. 
Vi ser det helt naturligt att manliga och kvinnliga idrottare inte tävlar 
mot varandra. Även vissa beteenden knyts till manliga respektive 
kvinnlig idrottare. När män och kvinnor inom tävlingsidrotten inte ser 
ut som vi förväntat oss att de ska se ut, eller inte beter sig som vi för-
väntar oss att de ska bete sig, då ifrågasätts identiteten. Inom ridspor-
ten gäller detta särskilt männen som är i minoritet, de riskeras uppfat-
tas som feminina. Ridsporten skiljer sig från andra sporter genom att 
kvinnor och män tävlar på lika villkor. Håkan Larsson visar att det är 
just den principen där kvinnor idrottat på männens villkor som blir 
principen som skapar förutsättningar för att utmana de dominerande 



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

105 

uppfattningarna om flickor och pojkar inom idrotten. Inom ridsport 
tenderar ändå principen inte få genomslag, antagligen för att ridspor-
ten i sig inte har legitimitet som sport inom den dominerade sportkul-
turen eller kanske för att den heterosexuella matrisen är så starkt nor-
merande. 

Att skapa sig en identitet 
 
Flickorna anser att de är som andra flickor i allmänhet förutom i stal-
let. ”Stallet är det enda stället man inte behöver bry sig över hur man 
ser ut. Här är man alltid ful”, säger Moa och drar ner mössan lite läng-
re ner över huvudet. I stallet är klädselkoden att markera samhörighet 
inte ett individkoncept. Alla flickor hade klubbjackor alternativt ung-
domssektionens jackor. Det var jackor som relaterade till deras klubb 
och markerade klubbkänsla. De sa att i stallet spelar det ingen roll om 
de kom med skitiga kläder, okammat hår eller om de just hade vaknat. 
Det är ingen som påpekar det i stallet. Ändå tenderar klädseln ha be-
tydelse. Vid tävling och träning hade de matchande kläder som gärna 
gick ihop med hästens utrustning. Deras klädsel påminner om Hollan-
ders beskrivning av att ridkläder imiterar en maskulin stil, men inten-
sifierar sensualism och frivolitet genom de strama skräddarsydda rid-
jackorna. Den sinnliga utstrålningen består i att kvinnor fann en 
kvinnlig väg att bära kläderna som sexuellt intressanta och ändå seriö-
sa (Hollander i Fundberg 2003).  
  
Det var viktigt för flickorna att det var sköna kläder men det skulle 
också se snyggt ut. Ridbyxorna var tighta, gärna med leggings och 
även fast de satt tight, tyckte de att det var sköna kläder. De kände sig 
också upprymda när de drog på sig kläderna, förklarade de. Ofta tänk-
te de:” nu blir det chill”, när de drog på sig ridbyxorna. Till ridbyxor-
na hade de en rörlig tröja. Vill man vara lite finare, var det snyggt med 
väst, sade Fia. Flickorna ville inte ha en så kallad munkjacka. ”Orsa-
ken är flera”, berättade en av flickorna. De hade fått för sig att huvan 
kan fastna i hinderstödet när de hoppar. En annan säger att man får 
”puckelrygg” när man rider med munkjacka, vilket gör att det inte ser 
snyggt ut. Uttalandet visar att de är medveten om att se smidiga ut på 
hästryggen.  
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Men även i stallet är det skillnad på när det är legitimt att strunta i hur 
man ser ut. Vid tävling förväntas de klä upp sig. Till vardags hade de 
vanliga fritidskläder och många gånger hade de likadana klubbjackor 
och ridjackor på sig. Mössan var viktig och främst då i syfte att dölja 
att man inte orkat bry sig om hur man såg ut. T.ex. när de egentligen 
hade så kallad ”hjälmfrilla” efter att de ridit. Vid observationerna hade 
de nästan alltid mössan på, till och med när de åt lunch. Den hade de 
oavsett om de var i stallets kallare miljö eller om de satt i varm ombo-
nad lokal och åt sin middag. Att ha på sig mössan var ett sätt att inte 
behöva bry sig.  
 
Samtliga tjejer var smala och sällan sminkande, när jag såg dem. Hade 
de sminkat sig rörde det sig enbart om diskret mascara. På samma sätt 
som Ambjörnsson (2004) beskriver flickorna som gick S-programmet 
var dessa flickor måna om att markera sin kvinnlighet diskret.  Det 
gäller också deras uppträdande. De förklarar sitt mycket ansvarsfulla 
sätt att vara t.ex. hjälpinstruktörer på, att ”i stallet kan man inte stoja 
på och slamsa helt enkelt, därför då blir hästarna störda”.  De var ock-
så mycket ordningsamma, något de sa att de inte var någon annan 
stans än i stallet, berättar Janina. 
 
Samtidigt tenderade stallet bli ett rum för flickorna att leka och pröva 
identiteter på. De sa att de umgicks och pratade på ett sätt som de inte 
gjorde exempelvis i skolan. De använde facktermer när det pratade om 
hästarna eller stallet men inte när oinvigda var med. T.ex. kompisar 
som inte red som följde med förstod inte termerna. Genom att varda-
gen var full av oväntade händelser hade de alltid något att berätta. 
Språket karaktäriserades av en rättframhet och ”utan krusiduller” som 
Greta kallade språket.  Janina uttryckte att hon kände sig avspänd i det 
rättframma språket och bidrog till att höja hennes självförtroende. Hon 
kallade språket för ”rak kommunikation och skämtsam jargong”. Ett 
annat sätt som hördes i stallet var deras skämtsamma sätt att använda 
olika ungdomskulturella uttryck. 
 
Det ena sättet kallades ”gangstaspråk”. Gangstaspråket kunde låta 
som; ”hej, jo, mannen, jo, hur e det, mannen? och gav för flickorna en 
krydda i att skämtsamt leka med andra språksätt, som också gav en 
möjlighet att leka med andra identiteter. Det var i stallet som de oftast 
lekte med andra språksätt, i skolan kändes det inte lika möjligt att vara 



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

107 

så lekfulla inför varandra. Fia kallar det som att i skolan ”håller man 
en lägre profil” Leken på det här viset fanns även i berättelserna men 
då med andra inslag. Janina berättade att under hennes tid var det inne 
att imitera Harry Brandelius (tidigare känd radiopratare). I det senare 
materialet med flickgruppen lekte de även med andra identiteter t.ex. 
drev de med sin egen lokala tillhörighet genom att barskt bryta på 
bondska. De kunde t.ex. säga ” hörru, int´ska väl du ut med skithöga, 
nu igen? (Fia). Deras lekfullhet med olika språksätt mellan varandra 
följdes ofta av skratt. Det kändes avslappnande att kunna pröva olika 
roller tillsammans och på så sätt fördjupades deras relation. Bus är en 
viktig del på ridskolan mitt i det ordningsamma. 
 
Kontakten mellan dem trots att de kunde befinna sig i skilda delar av 
stallet förstärktes genom mobiltelefonin. De pratade ofta med var-
andra samtidigt som de arbetade. Vissa flickor hade engagemang i 
andra stall och genom att de kunde kommunicera gratis umgicks de 
fast de inte var knutna till samma stall. Det blev ett slags ”zappande” i 
deras sätt att vara. Med zappande menas att hoppa mellan olika infor-
mationskällor och inte vara beroende av rumsliga hinder.  
 
Identiteten som hästflicka bekräftades av omgivningens reaktioner, 
som inte alla gånger var positiv. Kompisarna kunde bli irriterade om 
det blev för mycket hästsnack, vilket gjorde att flickorna sparade detta 
till de mötte likasinnade. ”Ibland tycker kompisarna att det är konstigt 
att man orkade tillbringa så mycket tid i stallet varje dag”, kommente-
rade Maria. Deras identitet som hästflickorna kolliderade med kravet 
på annan identitet i kompisgänget. Som de beskrev det, valde de att stå 
utanför andra kompisar. Istället tillbringade de hela sin lediga tid med 
andra hästflickor i och utanför stallet. Eftersom de tycktes utmana 
normen för vad man skulle tala om i kompisgänget kände de sig an-
norlunda och valde en miljö där de utgjorde normen. 
 
Samtliga betonar att skolarbetet är viktigt att hinna med.  Samtidigt 
säger sig flickorna känna sig gladare och tryggare i stallet än i skolan. 
Det stämmer med undersökningen som gjordes i ”Varaprojektet” som 
är en enkätundersökning i syfte att få en bild över hur flickors själv-
känslor i stallet såg ut i Ridsportsförbundets regi 2005. 803 svarade på 
enkäten som låg ute på Internet under 9 veckor. De flesta som svarade 
var unga födda på 90-talet. Intressant var att 76,5% uppgav att de upp-
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lever sitt självförtroende klart bättre i stallet än i andra sammanhang 
t.ex. skolan (Varaprojektet, 2005). 

Att skilja sig från andra flickor 
 
Flickorna berättar att de upplever sig inte vara som andra flickor utan-
för stallet. I skolan är det viktigt att ha snygga kläder och att man 
hänger med i modet och synas. Det gör att flickorna inte känner att de 
tillhör de populära i skolan. De säger att om de skulle vilja, kunde de 
tillhöra de populära, med de vill inte. De säger sig inte orka hänga på 
de populäras driv på utseende. De ser sig själva som de ”obryddas 
gäng”. 
 

”Om inte du tillhör det populäras gäng, vilket gäng tillhör du? 
De obryddas gäng,(fnissar).. 
De populäras gäng de ser bra ut, de har jättesnygga kläder, de har nya 
kläder varje dag! Vi som är i det andra gänget, stalltjejerna och dom 
som inte orkar hänga på det där..vi chillar..tar det lite lugnt…vi kan ha 
mjukisbyxor på skolan och så dära 
Men är inte det lite nästan lite inne? 
Nej, det är det inte längre, fniss.. 
Mjukisbyxor, och det är så att man behöver inte vara så djäkla cool, 
och gå på alla fester och så dära..” (Fia) 

 
Deras obrydda inställning skulle kunna betraktas som ett motstånd i 
Foucaults bemärkelse mot utanförkulturens krav på hur flickor förvän-
tas vara. I stallet har en helt annan ordning skapas där yta och utseen-
de inte har samma betydelse utan handlingskraft och självständighet 
premieras och har materialiserats i deras kroppar. Flickorna ser sig i 
sin obrydda inställning som mer ansvarfulla än andra flickor i deras 
ålder, ”lite mognare”, som en av de intervjuade uttrycker det. De upp-
lever sig också annorlunda genom att ta avstånd från ytligheten som 
de berättar finns i skolan. 
 
Samtliga i gruppen betonar att de tillsammans oftast är glada och snäl-
la mot varandra och menar att det skiljer dem från andra flickor utan-
för stallet. Genom deras orörda vänskap vågar de vara annorlunda, 
menar de;  
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”Vi är ju inte som alla andra kanske, säger hon…(skrattar)…nej, jag 
vet inte vad jag ska säga, vi är som alltid glada och snälla mot var-
andra, men jag vet int…vi är ju som hästiga av oss…mot för t.ex. 
gängen på skolan, många på skolan är ju sådana att de orkar ha jätte-
mycket smink och fina kläder men vi är oftast ganska lata av oss och 
så…(fnissar)..så att vi bryr oss inte så mycket om vad någon annan 
tycker om oss. Vi har ju som ändå varandra…eller vad man ska 
säga…” (Erika) 

 
För flickorna tenderar processen handla om att erbjudas ett slags ge-
nusutrymme. Fokus ligger inte på färdiga, fixerade resultat utan på 
sociala praktiker som aktivt skapar genus. Med uttrycket subversiv 
performativitet betonas de aktivt verksamma processerna. Performati-
viteten hänger ihop med Foucaults diskursbegrepp, t.ex. är den hetero-
sexuella praktiken en sådan diskurs. Butler menar att könsidentiteter 
installeras genom en stiliserad upprepning av akter. Deras sociala sta-
bilitet vilar på upprepning, samtidigt som det ger möjlighet till föränd-
ring. Det går inte att imitera något exakt varje gång. Varje ny upprep-
ning kan leda till stora eller små förskjutningar. Genusidentiteter kan 
både medvetet och omedvetet spelas rätt eller fel. När de flesta beter 
sig i enlighet med vissa genusnormer blir det en garant för att normer-
na upprätthålls och förstärks.  
 
Subversiv performativitet är kontextuellt och inkluderar olika former 
av iscensättande av genus t.ex. maskulina kvinnor eller feminina män. 
Det är de som utmanar och skapar en större komplexitet i spelet mel-
lan feminitet och maskulinitet. Genom att flickorna tar avstånd ifrån 
de senmoderna inslagen där yta, kropp och utseende är i fokus antar 
de en slags subversiv form som bidrar till att normerna vidgas för hur 
en flicka får vara. Deras känsla av styrka är också en bidragande fak-
tor som gör att de vågar stanna kvar i den alternativa formen. Trots att 
de anser att det finns något som är viktigare än utseende, t.ex. hästar 
väljer de ändå att inte sticka ut för mycket utanför stallet. De menar att 
de känner sig obrydda, men att de ändå bryr sig i ganska hög grad, i 
alla fall i skolan.  
 
De könsöverskridande inslaget återfanns även i inslaget om att anord-
na en luciashow för allmänheten. Vid det tillfället skulle de spexa och 
träda in i olika roller. Butler skulle nog kalla det för drag, där drag mer 
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handlar om att pröva olika identiteter, men att de inte för den skull 
förändrar normer för vad som uppfattas som kvinnligt och manligt. 
För flickorna blev det ändå en möjlighet att få pröva olika identiteter. 
Ett exempel är när Janina berättar att hon vid en luciashow skulle age-
ra kungen och vinka på ett så där lagomt gubbigt sätt, medan hennes 
kompis blev Silvia. Hon tyckte det var en jättekul, ovanlig roll och 
hon funderade en del på varför hon hade blivit kung utan diskussion. 
 
I anslutning till intervjun hade lokalpressen gjort ett reportage om 
flickorna i stallet där de presenterade sig som hästnördar. Att vara en 
hästnörd innebär att ”hästarna är deras liv”, berättar Sandra. Med det 
menade de att de verkligen tycker om sina hästar och tillbringar all 
ledig tid i stallet. Nördbegreppet har två betydelser, enligt flickorna. 
Nördbegreppet kommer från datorvärlden och används för dem som 
tillbringar mycket tid framför datorn. En datanörd är en person som 
t.ex. spelar c.s. hela dagarna. Den andra delen av nördbegreppet 
kommer av att flickorna blir betraktade som töntiga. De berättar om 
att under deras högstadietid var det andra, oftast pojkar, som gav gliri-
ga kommentarer om att de bara hade hästar i huvudet och att de tyckte 
det var meningslöst och äckligt att t.ex. mocka undan allt bajs åt häs-
tarna. Flickorna hade därför skapat en strategi att inte bry sig om deras 
kommentarer och snarare bestämt sig för att vara stolta över sin insnö-
ade läggning på hästar. Att vara hästnörd var något positivt för flick-
orna. En av flickorna gillade dock inte alls begreppet hästnörd utan 
uppfattade det helt annorlunda jämfört med de andra. Hon kopplade 
samman att nördighet skulle vara för dem som inte gillade utmaning-
ar, vilket hon definitivt inte håller med om. 
 

”Om någon kallade mig för hästnörd, så skulle inte jag ta det som nå-
got positivt. Jag skulle bli irriterad, för jag tycker inte bara för att man 
gillar hästar så är man en nörd. Då vill jag att den som säger det ska få 
se och känna på hur det är att gilla hästar och fatta att det överhuvud-
taget inte är nördigt på nåt sätt. Det är ju mindre nördigt än, typ 
GOLF! Hur farligt och riskfyllt är det på en skala? Då är hästintresset 
1000 gånger farligare….”  (Sandra) 

 
 
Ett annat begrepp som skulle kunna svara mot tuffheten i stallet är 
begreppet hästbrud, vilket dock inte dessa flickor såg sig som. En 
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hästbrud var en tjej som både hängde med på fester, var cool och 
snygg och samtidigt red lite. Det är en sådan som far ut i skogen för 
att ”chilla lite” ansåg de.  De flesta av flickorna ville alltså inte kalla 
sig hästbrudar, efter som det anspelar på någon slags ”motorcykel-
brud” enligt dem. De flesta tyckte att hästflickor/alt hästtjej var den 
gyllene medelvägen på vad de ville bli kallade. De var inte helt nöjda 
men det fanns inget annat alternativ, menade de.  
 
Ytterligare ett begrepp flickorna använde i stallet och som var vanligt 
förekommande, var att känna sig eller utpeka andra som ”skabbiga”. 
Det skabbiga var att de själva hade så skitiga kläder som dessutom 
blivit trasiga, som gjorde att de upplevde sig som skabbig. De berätta-
de också att andra utanför stallet hade tendens att tycka vissa hästtjejer 
var skabbiga eftersom de inte tycktes ”bry sig”. De som betraktades så 
var ofta de som inte stod på sig och som var lite blyga i stallet, berät-
tade Fia.  I stallet måste man lära sig att ta för sig berättade en av de 
andra, men det är bra om man också har någon som ”pushar en”, ”an-
nars håller de sig kvar i samma mönster”. Hon berättade att hon själv 
varit blyg tidigare men att hon varit tvungen att kliva ur sin blyghet, 
hon säger: ”man ska möta det man är rädd för…då utvecklas man…” 

Sammanfattning 
 
Flickornas gemenskap med varandra och andra öppnar möjligheter att 
iscensätta olika positioner beroende på vilket tolkningsföreträde de har 
och vilka handlingsutrymme som står öppna för dem. Maktstrukturen 
är att ridskolechefen är den som har både mest formell och informell 
makt. Men flickorna själva upplever också att de har stor bestämman-
derätt genom deras engagemang i ungdomssektionen.  
 
De upplever sig annorlunda i jämförelse med andra utanför stallet och 
har snarare antagit ett slags modernitetsideal i stallet, där individuali-
tet, utseende och yta inte har lika stor betydelse. På många områden 
har flickorna inte anammat det senmoderna. I stallet inklär de sig kol-
lektivitet istället för individualism och föräldrarna har betydelse för 
deras engagemang. De ser sig också annorlunda som grupp i deras 
identifikationsprocess. Hästtjejer är annorlunda andra tjejer, menar de.  
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De ser sig själva som målinriktade, mogna och självständiga. I gemen-
skapen i stallet kan man säga att de har möjlighet att kollektivt stå 
emot bilder av hur de förväntas vara och anta en annan genusform. De 
markerar självständighet och styrka och vidgar sitt handlingsutrymme 
för hur de kan agera och uppträda. Samtidigt upprätthålls värderingar 
knutna till den heterosexuella matrisen. Det dominerande är dock att 
de i gemenskapen har möjlighet att stå emot krav på förväntningar och 
iscensätta ett annat sätt att vara som flicka, än vad som erbjuds utanför 
stallet. 
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8 Diskussion  
 
Innan jag presenterar mina slutsatser vill jag granska vetenskaplighe-
ten och tydligt situera mina forskningsresultat. De flickor jag valt att 
studera är de som tillbringar mycket tid i stallet. De inte bara rider 
utan har uppdrag inom klubben och olika ansvarsområden som gör att 
de umgås och arbetar i stallet i hög utsträckning. Detta är viktigt efter-
som trenden är att allt fler går mot att rida och deltar mindre i stall-
skötseln. Det är också viktigt att peka på att det råder stora skillnader 
mellan stora och små klubbar, mellan nya framväxande och de som 
har kopplingar till de ridskolor som växte fram på 50-talet. Mina stu-
dier har genomförts på en traditionell ridskola som funnits sedan den 
expansiva fas då framväxten av ridskolorna byggdes upp.  
Det bidrar till den säregna profilen på ridskolan. Traditionerna är star-
ka, det är en stabil förening och bussförbindelserna kommunikationen 
till och från ridskolan är goda, vilket borgar för en god möjlighet till 
ungdomsverksamhet. De flickor och kvinnor jag studerat var dessut-
om de ungdomar som redan hade en position i stallet: de satt i ung-
domssektionen eller deltog i tävlingsgruppen vilket har högt värde på 
ridskolan. Jag anser på generell nivå att de processer som framkommit 
i studien, är en god spegling av vad det innebär att vara i stallmiljö. 
Det mönster som framträdde på ridskolan i det sammantagna rika em-
piriska materialet tyder på att de utmärkande dragen registrerats och 
blivit föremål för tolkning.  

Hur flickor blir flickor i stallet  
 
Syftet med studien var att skapa kunskap om vad det betyder för flick-
or att vistas i stallet och vilka processer som skapar handlingsutrymme 
för identitetskonstruktioner. Materialet som jag använt är skrivna do-
kument, intervjuer och observationer.  
 
Min ansats började vid slutet av 40-talet när staten under gynnsamma 
villkor lånade ut arméns hästar till ridskolor när hästarna inte längre 
behövdes inom det militära. Genom den lösningen fanns ändå hästarna 
kvar i händelse av krig och de hölls i trim och blev omskötta. Det sub-
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ventionerade läget motiverades genom att det skulle beredas möjlighet 
för folket att rida, även barn och kvinnor, eftersom det ansågs gott för 
folkhälsan. Det skulle vara billigt och möjligt för alla som ville rida. 
Med upplägget fullkomligt exploderade hästintresset och blev ett fri-
tidsintresse tillgängligt för kvinnor och flickor.  
Samtidigt som intresset i det närmaste försvann hos det andra könet. 
Vår förståelse av det inträffade knyts till förväntningar på kön. När 
hästen förändrade sin roll mot fritidsridning istället för som symbol 
för ett redskap i händelse av krig kodades aktiviteten om till typisk 
tjejaktivitet istället för något riktat till båda könen. Ridskolans verk-
samhet beskrevs som en aktivitet riktad mot och för flickor där de 
tillbringade en stor del av sin ungdomstid till att ta hand om hästarna.  
 
I de livsberättelser som mitt material innehåller framkommer stalltiden 
som symbol för värden knutna till moderniteten. Min analys handlar 
om att flickor i stallet gavs möjlighet till en värld där handling, mål-
uppfyllelse och nytta premierades. Björk (2000) har beskrivit hur 
kvinnor och flickor stod utanför det moderna rummet och represente-
rade det som inte tillskrevs som det moderna exempelvis skönhet, 
sinnlighet och begär. Detta gällde alltså inte stallflickorna. Stallet var 
en utmanande miljö där flickorna hanterade hårt fysiskt arbete, 600 
kilo hästkroppar och dessutom tog ledaruppdrag. För de flickor jag 
haft i fokus, det vill säga de som tillbringade ca 20 timmar eller mer i 
stallet, blev det här ett unikt lärande som skiljer sig från många andra 
sporter. Som en jämförelse skulle det kännas helt orimligt att tänka sig 
pojkar i tonåren som spelar ishockey, träna en gång i veckan och res-
ten av tiden putsa skridskor, leda de yngre och spika i rinken.  
 
Det jag funnit är att stallet blev en exklusiv möjlighet för flickor att på 
deras vis leva efter modernitetsideal snarare än senmoderna ideal. 
Stallet blev en värld för kvinnorna att ta tag i händelser, styra upp och 
sätta upp mål. Det är inte yta och glamor i första hand utan hårt arbete 
och beredskap att utsätta sig för ansträngningar och risker som skapar 
deras känsla av självständighet och handlingskraft.  
 
Stallets utmanande karaktär som är tillgängliga för flickorna i stallet 
har jag i min avhandling delat upp i tre arenor som alla tre bidrar till 
investeringar i deras identitetskonstruktion och som blir föremål för 
flickorna att skapa sig handlingsutrymmen inom. De tre arenorna, 
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möten med hästen, kulturen och människorna och dimensionerna i 
dem är något som återfanns i det samlade materialet, det vill säga både 
i de historiska livsberättelserna, i observationerna och intervjuerna av 
ungdomsgruppen. Utifrån mitt teoretiska perspektiv är det särskilt tre 
analysdimensioner, makt, mening och materialitet som applicerats på 
det empiriska materialet.  
 
I mötet med hästen agerar flickorna i riktningen mot att ta sig en le-
darroll. Hästens inte helt ofarliga karaktär gör att flickorna lär sig bli 
tydliga, aktionsinriktade och bestämda. Hästen representerar både ett 
redskap och en kamrat. Som redskap används hästen att rida på och att 
öva tillsammans med. Ju bättre kommunikation mellan häst och rytta-
re desto bättre resultat. Att tävla med häst ses som en meningsfull 
målsättning.  
 
Samtidigt är omtanken och relationen med hästen en viktig dimension 
särskilt. Det är en av aspekterna som flickor särskiljer dem från andra 
flickor i stallet när de positionerar sig mot varandra. När flickorna 
blivit duktiga på att rida har deras kompetens högt förklaringsvärde 
om vad som är bäst lämpat för hästen. Vad som är bäst för hästen ten-
derar att handla om förmågan att göra bedömningar. Flickorna i ung-
domsgruppen uppfattar sig själva ha en god uppfattning om vad som 
är bra hästhållning och strävar efter att få tolkningsföreträden över 
andra i stallet.  
 
Deras jag som produceras i dialog med hästen blir en materialiserad 
process i deras kroppar. Deras praktiska ansvarstagande gentemot häs-
ten blir till en personligt upplevd, ansvarskännande del hos dem själ-
va, likaså deras förmåga att upprätta ett ledarskap. De ser sig själva 
som modiga och handlingskraftiga och griper in i oväntade uppdrag, 
alltifrån vattenkoppar som frusit till att fånga in lösspringande hästar 
på väg in mot centrum. Deras görande blir internaliserat i deras egen 
uppfattning om sig själva.  
 
I mötet med stallkulturen som genomsyrar all verksamhet, har fokus 
riktats mot stallet egna diskurser som jag valt kalla den militära dis-
kursen och omsorgsdiskursen. Den militära diskursen är det historiska 
arv som ridskolan hämtat sina pedagogiska och organisatoriska tradi-
tioner ifrån. Ridskolan är strukturerad i ett hierarkiskt system med 
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tydliga regler, ordning och reda. Flickorna disciplineras in i ett regel-
system vilket märks i de anvisningar som förmedlas genom kommu-
nikationen på ridskolan.  
 
De två diskurserna formar flickornas handlingsutrymme och blir även 
en materialiserad process för flickorna, d.v.s. det blir omöjligt att sär-
skilja deras handlingar från personliga dispositioner. De båda diskur-
serna premierar ordningsamhet, lojalitet och flitighet. Om flickorna är 
beredda att inordna sig i dessa diskurser finns utvecklingsmöjligheter. 
Samtidigt finns tendenser till motstånd mot den militära diskursen. 
Varken en överdrillande stil hos till exempel ridläraren eller att utdela 
orimliga slavarbeten är något flickorna accepterar. Däremot kan de 
acceptera att bli nyttjade i arbetet i stallet, men endast om det skapar 
ett slags mervärde, exempelvis upplevd kunskap och erfarenhet.  
 
I den sista delen som handlar om mötet med människorna synliggörs 
att villkoren i stallet framför allt handlar om att vara en positione-
ringszon för flickorna. I stallet där de tillbringar stor tid med arbete, 
blir umgänget tillsammans under tiden en viktig del. Miljön är i hög 
utsträckning enkönad och det finns utrymme för kvinnlig identifika-
tion i alla åldrar. Den handlingskraft och självständighet som stallets 
karaktär ger kvinnorna möjlighet att utveckla blir något som de yngre 
influeras av. 
 
Flickornas intimitet och vänskap i stallet var begriplig. Den homoso-
ciala gemenskapen var viktigare än det heterosexuella spelet. Samti-
digt som det fanns handlingsutrymme för flickorna att utforma sin 
egen genusposition i stallet måste de ändå förhålla sig till den hetero-
sexuella matrisen. De blev inte heterosexuella utan snarare positions-
bestämda av heterosexualiteten, vilket förstärks av utanförkulturens 
bild av flickorna som pyssliga och omhändertagande. Ändå vägrar de 
låta sig fixeras. De såg sig sällan särskilt feminina eller snygga och 
upplevde det befriande att känna sig fula i stallet. I gemenskapen med 
andra i stallet betecknade de sig själva som ”obrydda”. Obryddhet 
handlade om en styrka som blivit deras egen att stå emot omgivning-
ens förväntningar och krav på hur en flicka ska vara och se ut. Deras 
obrydda inställning kan ses som en materialiserad effekt i deras identi-
tet och som ett motstånd mot utanförkulturen, där flickorna i stallet 
kunde iscensätter andra värden än utanför stallet. Deras markering 
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visar på självständighet och styrka och vidgar deras utrymme för hur 
de kan skapa sig själv. Studien visar att stallet är en arena för flickor 
och kvinnor att vistas i som gör att handlingsutrymmet vidgas i förhål-
lande till genusnormer i samhället i stort.  

Att utveckla handlingskraft 
 
Utifrån de teoretiska verktyg jag använt, som bygger på ett socialkon-
struktivistiskt synsätt där självet konstrueras i dialog med sin omvärld, 
står som jag tidigare nämnt identitet och särskilt kroppen i fokus. 
Unga idag strävar efter att konstruera och disciplinera sig själv för att 
bättre passa in i samhällets bild av hur unga förväntas vara. Ridskolan 
som befolkas av flickor är inte avskärmad från samhället, ändå är rid-
skolan en realitet som inte helt låter sig disciplineras av trender i sam-
hället. Arbetet med hästen och görandet kring den går inte utföra till-
rättalagt glamoröst på ridskolan. Fastän ridning och klädsel moderni-
seras kan inte hästkroppar och flickkroppar helt inordna sig i senmo-
derna influenser. Hästkroppar går att fläta, knoppa, och smycka med 
både glitter och glamor, men detta har tendens att ändå förbli kortvarig 
flärd. Hästen vill så fort den får frihet rulla sig i den smutsigaste hålan 
i hagen och förbli dammig. Likaså tenderar det vara för flickorna. 
Även om de skulle sträva efter att komma i snygga rosa ridbyxor och 
vit pikétröja är det också rätt meningslöst, både ridbyxan och tröjan 
blir snabbt lortig. Även i arbetet, som för flickorna jag följde utgjorde 
en stor del av tiden, var funktionen viktigare än utseendet. Osminkade 
men driftiga. Det var viktigare att delta och riskera misslyckas än att 
se på. Björk skrev nyligen i Dagens Nyheter (Björk[online] 2007) ”att 
i en kroppsfixerad kultur har vi liksom glömt kroppen”. I stallet skulle 
jag vilja påstå, där flickorna tränas i handlingskraft, iscensätts en an-
nan ordning. Stallet är en värld där den verkliga kroppen, den biolo-
giska kroppen, får ta plats. 
 
Att peka på de handlingar som erbjuds i stallet om hur flickorna i mil-
jön erbjuds ett handlingsutrymme som vidgar ett genusutrymme är 
avhandlingens viktigaste bidrag.  
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Vetenskaplighet  
 
Den här avhandlingen tar sin ansats i feministisk teoribildning där 
särskilt makt, mening och materialitet varit viktiga instrument. Det har 
varit viktigt att förstå dels stallstrukturens utövande av makt på flick-
orna samt flickornas egna upplevda handlingsutrymme till makt, lika-
så deras utövande av makt och tolkningsföreträden på andra ting både 
hästen och de människor som vistas i stallet. Samtidigt handlar det om 
att synliggöra en arena om flickors behov av offentliga rum där hand-
lingsutrymme finns och att synliggöra dess inneboende karaktär som i 
den offentliga debatten inte tagits på allvar, varken som sport eller 
som lärandemiljö.  
 

Till sist  
 
Stallet är en i allra högsta grad LEVANDE kultur hästar och männi-
skor och en och annan stallkatt i mixad version. Att skriva en avhand-
ling om en så dynamisk fritidskultur är ingen lätt uppgift. Ibland har 
jag helt velat ändra form, att inte skriva utan att filma istället. Tyvärr 
är jag ändå inte säker att film kan återge den rätta känslan, till exempel 
lukten är en särskild dimension i stallet, men skulle kunna vara ett 
ytterligare komplement.  
 
En annan svårighet är att återge en rättvis bild av de stallflickor som 
vistas på ridskolan. Det finns otroligt många schablonbilder på flick-
orna i ridskolan som förstärks av andra medier som hästböcker och 
filmer. Till exempel den bortskämda rika flickan som får den dyra 
ponnyn medan den duktiga, flitiga flickan i stallet blir till ett offer som 
utnyttjas och exploateras, återfinns i de böcker jag läst för min dotter.  
I mitt material har klass inte varit någon framträdande dimension ef-
tersom jag valt studera ridskolan som företeelse. Naturligtvis finns det 
närvarande, till exempel om jag särskilt hade valt studera ridtävling.  
Det finns ingen annan sport som har så dyra kostnader med förhöjd 
ambitionsnivå som ridsport. Andra schablonbilder är den tysta, blyga, 
försynta flickan som umgås med hästen som om hon inte hade andra 
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vänner. På ridskolan är gemenskapen en viktig del och det är högt i 
tak mellan flickorna. De ger heller inget intryck av att vara inåtvända 
och blyga, tvärtom hävdar de sin sociala plats och sitt sociala rum.  
 
En av de viktigaste bidraget för förståelse av stallkulturen som den här 
avhandlingen ger är att visa att fritidsmiljöer liknande denna erbjuder 
processer som i olika grad införlivas i flickornas identitet. Identitets-
blivandet är beroende av intimt och socialt erkännande enligt Taylor 
(1999).  På det intima planet formas identiteten i kontakt med betydel-
sefulla andra. I den här studien är det i gemenskapen i stallet som 
flickorna blir föremål för identifikation och igenkännande.  
 
Identifikation och igenkännandet innebär att vara driftig, självständig 
och kompetent i kritiska situationer, där yta och utseende har en un-
derordnad betydelse. I den här studien iscensatte flickorna en 
”obryddhet” som strategi för att kunna behålla den känsla av mening 
och kompetens som de uppnått i den homosociala gemenskapen. I 
meningsskapande processer i den intima gemenskapen skapade flick-
orna en identitet som var så stark att de lyckades stå emot utanförkul-
turens förväntningar på hur flickor ska vara. Deras handlingar som 
gick utöver vad flickor förväntas göra och uppleva vidgade utrymmet 
för deras genuspositionering. 
Fokus har handlat om att ta flickors meningsskapande praktik i stall-
miljön på allvar, att studera vad det betyder för dem själva och på vil-
ket sätt de agerar och påverkar den miljö de befinner sig i. Deras 
handlingar och utsagor som dels är materiella, dels sociala blir inve-
steringar i deras subjektpositioner, vilket i sin tur införlivas i flickor-
nas identitet. De har investerat i subjektpositioner där de uppfattar sig 
själva som handlingskraftiga, kompetenta och i full kraft av att vara 
ledare.   
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Bilaga 1 
 
Här följer en förteckning över de personer som ingick i studien. I den 
första studien som är separat i bilaga 2 är livsberättelserna i fokus. De 
som ingick i studien var följande;  
 
 
Eva                                                                                  
1947 
Greta                                                                               
1958 
Lisa                                                                                  
1971 
Janina                                                                              
1971 
Helena                                                                             
1988 
Annika 
1987 
 
Årtalen är riktiga men namnen är fingerade.  
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Observationerna av ungdomsgruppen och samtal med dem är presen-
terat i bilaga tre och de fingerade namnen redovisas nedan. Den upp-
följande studien med samtalsintervjuer är med samma ungdomsgrupp.  
 
Fia 
1989                                                                                 
Erika                                                                              
1989 
Sandra                                                                                 
1990 
Maria                                                                             
1988 
Moa 
1989                                                                           
Julia 
1989 
 
 
Jag har även använt livsberättelser från internet och analyserat livsbe-
rättelser från sajten Hippson. Hennes berättelser går under det fingera-
de namnet Anna. Hennes berättelser jag använt är skrivna under hen-
nes ungdomstid. 
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Bilaga 2 
Paper 1 
 

HORSE RIDING AS A LEISURE ACTIV-
ITY – A HISTORICAL REVIEW1. 
 
 
Abstract 
Sweden is one of the most horse populated countries in Europe. Horse 
keeping and horse activity has become a political issue. Recently the 
government has launched an activity plan for the sector to increase 
knowledge of and interest in horses. Environment for riding horses 
offers a lifestyle that is meaningful both as a way to create an identity 
and promoting physical fitness. In focus is the horse as a living animal 
and the practicalities that necessarily have to be dealt with.   
 The purpose of this paper is to describe horse related activities from 
a historic point of view. The central questions are: Which were the 
official motives to promote riding horses as a leisure activity? What 
experiences did young people achieve by taking part of horse riding 
cultures? The methods used are survey of official documents pub-
lished in Sweden 1945 to 2004, and six interviews with women active 
in horse riding during same period.  
 Before 1950 the riding sport was an activity exclusively for rich 
people and the military. In the 50´s the government declared that from 
a health perspective riding would be an activity for the most part of 
the population. When keeping horses was transformed from a military 
issue to a health promoting one the central idea of riding changed and 
the notion of the riding horse as such. Girls and women became the 
majority of the agents in the field.  
 The results of this paper are contributing to the aim of my thesis, 
which is horse riding as a social and identity creating activity. 

                                                           
1 Lena Forsberg and Ulla Tebelius, Department of education Sciences, Luleå Uni-
versity of Technology, Sweden, e-mail: lena.forsberg@ltu.se and 
ulla.tebelius@ltu.se 

mailto:forsberg@ltu.se
mailto:tebelius@ltu.se


DEVELOPING POWER TO ACT 
 

136 

  
Key words: leisure, riding, culture, learning, lifestyle. 
 
Introduction 
In western countries people successively has got more free time to 
spend, and this may increase the need for leisure facilities especially 
for the youth. A specific leisure environment that has grown strong in 
Sweden is being with horses and riding in different ways. Riding of-
fers a lifestyle for both girls and boys, through which they can develop 
a relation to the horse and to the practical and social conditions in the 
stable.  
 In 1945 the organisation Ridfrämjandet (Ridf) was formed to pro-
mote riding. Until the 1950´s riding was a sport for the upper class and 
military. During the last 30 years the interest of riding has increased. 
Ridf now has about 220 000 members most of whom are women and 
young girls (Svala, 2002). 
 
Purpose 
The purpose of this article is to study how riding as a leisure activity 
for youth has developed in a newly historic perspective. Central ques-
tions are: How are riding activities motivated in public documents? 
How has that influenced the sport? How have the official motives for 
riding influenced young women participating during different periods 
of time? 
 
Method 
The methods used are studies of historical documents and stories told 
by women at various ages. We have studied written material about 
riding and stable activities; official reports from 1945 to 2004, a num-
ber of Ridf´s published activity calendars that discuss organizational 
matters, and other texts that concern horses and riding2. The material 
has been analysed through content analyzes. The text is regarded as 
time dependent and is written with a specific purpose, which the au-
thor has expressed in one way or another and which mirror the official 
notion at the time. Personal stories have been gathered from five 

                                                           
2 Documents used are SOU 1998:76, PM from the Expert Group 1993, Ridf’s Activ-
ity Calender (VK) no 1 1989, no 1 1990 and no 2 1991 and mail by Ulla Ståhlberg, 
2004.  
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women active within the riding sport during different periods. They 
are as follow, presented under alias: Eva born in 1947, Greta born in 
1958, Lisa born in 1971, Janina born in 1971 and Helena born in 
1988. 
 The interviews were conducted in a relaxed atmosphere and we 
talked about the time in the stable when they were young. The inter-
viewed and the interviewer both contribute to create the object of the 
story within its historic and social context. An understanding of the 
social context in which the women have been increases validity 
(Bergström & Boréus, 2000). When interpreting these stories we have 
primarily focused on themes that emerged in all the stories. The mate-
rial is too small to allow comparison between different époques.  
 
Results 
The themes that emerged in the documents are socialization, health 
promotion and organization. We will discuss these under separate 
headings below. 
 
Organisation 
Ståhlberg (1999) describes how riding schools within Ridf got horses 
from the army under favourable conditions. Her opinion is that both 
youth and adults should have access to cheap riding with good in-
structers (a.a). The activity for youth, that the Ridf started in 1948, 
was recognized as a separate organisation for youth and got funding in 
19643. This developed riding for youth and children in a considerable 
way (Ståhlberg, 1999). 
 Being part of RF resulted in the grants from the County Council to 
disappear. Now a day the money comes through RF as riding is 
looked upon as a sport (Expertgruppen, 1993). In the sixties the opera-
tion of the riding schools was taken over by private interests on de-
mand from the municipality (VK, 1998). 
 
                                                           
3 During the period 1945-1955 there was decisive changes within the movement of 
riding. Before 1992 there were four organisations. In 1966 these organisation be-
came members of The Swedish Sports Confederation (RF) (Ståhl-
berg, 1999). In 1993 they merged into one organization called 
Riding Sport Confederation of Sweden (SvRF). 
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Health promotion 
Already in the 50-ties the government stated that people’s health was 
an argument for riding. The motives were wellbeing and health. A 
later report (SOU 1998:76) noticed that wrong diet, drugs and lack of 
exercise would affect people’s health and well-being considerably. In 
VK (1:1981) the idea of the riding sport as a protection against alcohol 
was raised. An education for youth about the danger of alcohol and 
narcotic was offered. It was stated that the fact that riding gives both 
medical and mental benefits in addition to general experiences, is a 
spur to the activity (Ståhlberg, 1999) 
 Wthin the sport of riding exercises for handicapped have a long tra-
dition. Ståhlberg describes how this developed in the Scandinavian 
countries from the 50ties. During the sixties many riding schools got 
grants to put up new buildings if they started activities for handi-
capped children. Riding for handicapped is today the biggest sport in 
Sweden both in education and competition (Ridsportsförbundet, 
2004).  
 
Socialization 
Another aspect of riding that are mentioned in the Swedish Govern-
ment Official Reports is socialization (1993). During this time the 
goal of socialization changed from prevention to democracy. In the 
Swedish Government Official Report (1998:76) it says: “in the propo-
sition of the budget 1991/92 for the first time it is stressed/…./ that the 
movement of sport engages citizen in democratic processes”. In VK 
1990:1 we found writings about a democracy project dominating the 
activity in the clubs the year before. Three districts run courses about 
association knowledge, annual meetings, election procedures and so 
force. Even discussions about gender equality were found in the VK’s. 
In VK 1989:1 several articles addressed the issue of politicians dis-
criminating girls’ leisure interest. Ståhlberg wrote: “When millions are 
spent on rinks for ice hockey, mostly used by boys, the girls stand 
there without any attendant, municipal cleaner, no municipal tractor, 
snow plough and so on.” She noticed in the same calendar that in-
creasing expenses due to the lack of maintaining the buildings will 
force the costs for riding to rise to such an extent that it will stop rid-
ing being an activity for everybody, which originally was the ambi-
tion. The critic reached the minister of youth and she responded that 
she would try to educate the opinion, but the decision to transform 
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money to riding lies within the politics of the municipality (VK, 
1989:1). 
  
Results from life stories 
An insight into what different persons raise as important within the 
riding activity could contribute to our understanding of why youths 
deal with riding. We have chosen to present the life stories in two 
headings: Meeting the Culture and Meeting the Horse. With Culture 
we mean being with friends, working together in the stable and how 
riding under instruction is organized. Meeting the Horse means relate 
to the horse being an individual and the experience of dealing with the 
animal. 
 
Meeting the Culture 
With culture in this respect we mean thoughts, actions and ambient 
conditions in the stable (Nationalencyklopedien, [online]2005). Under 
this headline we discuss responsibility, friendship, confidence and 
organized riding. 
 
Responsibility 
In all stories responsibility are mentioned but from different angels. 
Due to Greta they were assumed to help with the care of the horses 
during their stay in the stable. Lisa, Janina and Helena told about dif-
ferent type of work that they were supposed to do in the stable, as sta-
ble duty and stable watch. Stable duty meant guarding the stable all 
alone, cleaning, feeding and doing other things. “Sometimes you also 
brought the equipment of your favourite horse home to wash”, Helena 
said. Stable watch meant looking after the horses at competitions. Eva 
told about being responsible when the horses were transported by train 
to a competition. Greta had a similar mission taking the horses by 
ferry to an island. Everybody knew that the horses could get panicked. 
In the worst scenario they could jump into the water. It went well, but 
these adventures created stories that contributed to the friendship. 
These were missions that had to be done. The girls that were riding 
learnt to take responsibility for the whole activity in the stable. As 
Greta said: “Even if I was dying my mission in the stable had to be 
done”.  
 All stories pointed at the activity in the stable being, as Greta de-
scribed it, “for real”. Nobody prepared them of what could happen. 
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They learned by experience. Greta told us about an occasion when she 
was told by the veterinary to give her beloved horse an injection. ”I 
was given a short instruction and no one hesitated about me being able 
to do it. He just said: Here is the rectangle of the muscle at the neck of 
the horse; you put the injection there, no air in the injection. If the 
horse gets a penicillin chock it can die, but the most usual is that he 
will lay down waving his hoofs, so beware of the legs! There was no 
question if you could make it or not; you just did as the vet said” 
These kind of experiences made the girls do things far over what they 
thought their capacity were. Due to all the women interviewed the 
experiences in the stable developed their self-reliance. The culture in 
the stable made them qualified and able to master the horse. Their 
knowledge included not only how to ride the horse, but also how to 
make the horse feel well.  

 
Friendship 
Another important part of the activity in the stable was friendship. 
Janina told us that the attraction for her was the opportunity to meet 
other friends. Her confidence rose being in the stable and her shyness 
disappeared. Eva called the stable her “second home”. Janina said that 
there were “straight communication and an humorous jargon”. At the 
same time the stories showed that there was what Greta called: “a 
mentality of elbowing”, which meant that it was important being self-
reliant and in the front.  
To be one in the group you had to be kind and nice, Lisa told us. As 
an example she told about washing the horse brushes for an older girl. 
This seemed to be a remnant from a system when the younger ones 
acted as helpers to the older girls. In the group there were unspoken 
rules, Lisa continued. What she meant was that it was more prestig-
ious to take care of a private horse than a school horse, having a horse 
of your one, and being older and so on. Everybody knew who took 
care of which horse and they checked if anybody addressed the horse 
you were responsible for. “To be sure the horse did not be exposed to 
any harm”, Janina said. From respect you did not talk to the instructor 
between the lessons, Greta, Helena and Janina explained. However, 
this could also be so because the instructor did not have the time.  
 
Organized riding 
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Something that regularly emerged in the stories was the lessons with 
an instructor. The contact between an instructor and a rider was 
mostly one way communication. The instructor told them what to do 
and they tried to do it. Then they were criticized by the instructor. 
When they did perform an exercise wrongly they should correct that 
before they did the next one. Their feeling about this pedagogy dif-
fered.  Greta told us that she had to do various exercises though being 
scared. The fear to be railed at was bigger. Eva thought that it was a 
good method, because it gave her a better riding notion. Lisa told us 
that there were ways of doing exercise wrongly that could to be “as a 
death blow” to your skill and beside that you can destroy the horse. As 
an example she talked about sitting on the horse more on the one side 
than the other. But at the same time she meant that to point too 
strongly at the erroneous may cause you never to dare trying anything 
difficult. As for Helena, she never felt she was good enough during 
the riding lessons.  
  
Meeting with the horse 
Contact and time together with the horse was central for the women. 
In this part we focus of their concern of the horse, and risks and the 
relation as a safe one. 
 
The concern of the horse 
In many of the stories the women told about sacrifices to make the 
horse feel well. They got up early in the morning to take care of their 
horse. They tried to hinder that their favourite horse should have to go 
one more lesson. As an example Greta was lying and told that her fa-
vourite horse was not available. When the horse needed rest they tried 
to create quietness around it. Janina explained how she stayed to the 
last lesson to be the last one the horse would meet. Helena told us how 
she tried to imagine what it was like being in the manage all day long.  
 
Risks 
To be with the horse and ride can be dangerous and scaring. Eva told 
us that “she ran to the toilet several times” every time she was having 
riding lessons. The fear that the horse was going to make a mischief 
was always there and also the fear to make a fool of oneself during the 
performance. Helena told us about the embarrassing moment when the 
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horse during the show was “as stiff as a poker”, as she said. There 
were risks not just during the riding. Eva’s story about the horses be-
ing transported on a ferry was an example.  
 
Safe relation 
Eva meant that the horse offers a “no-risk” relation. There was room 
for love and concern, which could not be misused or deceived. “The 
horse can not fake its feelings but accepts affection and gives it back. 
There is something sincere with a horse that we are attracted of,” Eva 
said. She emphasized that the horse is an shy animal, which means 
you have to win the trust of the horse. Riding is an interplay and non 
verbal communication. Janina meant that the horse and the human 
being understand each other and the horse expresses itself to the one it 
trusts through neighing.  
 
Conclusion 
My aim with this paper has been to relate the development of riding in 
Sweden, shown in official documents, to the experiences of some 
women active with riding during different periods of time. In the fif-
ties riding was motivated from politic ambitions about health promo-
tion and socialization. During the time studied riding for youth was 
transformed from being a youth activity to becoming part of the sports 
movement. Through this democracy and gender equality became im-
portant issues. Democracy or gender sensitiveness has not been no-
ticeable themes in the interviews. Obliviously democracy was re-
stricted in the stable. Every one did not get the opportunity to repre-
sent the youth section or attend courses (Moren, 1994).  
 The military tradition was present in the instructional activity. It is 
evident in the stories how dependent the youngsters became of the 
instructors. Redelius (2002) shows that youth within the sports move-
ment in performing their activities become dependent of the trainer’s 
“eye”. However, the women declared that they learned to take care of 
everything connected to the horse and the stable. Their autonomy 
grew through the responsibility and the challenges they had to deal 
with, which could be the cause of their lasting interest. Their benefit 
was mutual emotional contact with the horse and an honest relation. 
They also had to handle the social rules and norms of the stable. A 
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Finnish study declares that the girls in the stable get “a heroine’s role 
in a real world” (Tolonen, 1993).   
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Abstract 
Sweden is one of the most horse populated countries in Europe. 
220 000 individuals visit riding schools every year. 85 percent of these 
are women, half of them younger than twenty-five. Riding is an im-
portant leisure activity of many girls. The aim of this article is to dis-
cuss young girls’ creation of identity in a stable milieu. The results are 
based on ethnographic study of 6 girls aged 14-16 joining a riding 
club in a northern town. The stable can bee seen as a cultural arena, 
which is characterized by rational work and obligations. Within this 
the girls develop competence, responsibility and autonomy. The 
young girls seem to orient towards certain values, which give them the 
strength to widen gender limits and to expose another way of feminin-
ity than the one open for them outside the stable.    
 
Keywords: girls, horse, identity, riding, youth. 
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The following article is based on an ethnographic study of a municipal 
riding school in the northern part of Sweden. The aim of the study is 
to explore what is going on in a riding stable, how the time spent in 
the stable influence the way the girls view themselves and how they 
construct their identity on this arena.  
Six girls at the age of 14-16 was observed and interviewed during one 
month in spring 2005 by Lena Forsberg. She visited the stable three to 
four days a week and every visit lasted between one to seven hours. 
She studied the group as a whole once a week when the girls had their 
riding lessons. The rest of the time she followed one or two girls in the 
municipal stable and when they attended horses in private stables. She 
made observations on different riding and work activities as well as 
recreation together in the café. She also followed the girls arranging 
activities for the smaller ones such as baking contest.  
 
Background 
 
Leisure is seen as an important arena for youths to create an identity 
(Nilsson 1998). A lot of young girls spend most of their leisure time in 
a stable, where they relate to a horse and deal with all the work that 
has to be done. This has an impact on the way they view themselves 
and how they form their identity. About 85 000 of the women and 
girls visiting riding schools are below 25 years old (Ståhlberg 1999). 
In Sweden riding has been much acknowledged because of the Swed-
ish performance in OS. 
There are about 540 riding schools in Sweden either run by the mu-
nicipality or by private owners. All members are expected to help tak-
ing care of the horses and to do all the necessary work. As part of the 
Sports Movement the riding club is mostly organized as an association 
with a board and with different units, among these a unit for the youth. 
Outside the riding lessons there are other forms of leisure activities. 
Often riding lessons are run both in day-time and in the evenings in a 
manège by a paid instructor. Only if you are experienced or have a 
horse on your own you are allowed to ride out in the nature on your 
own.    
 
Earlier research 
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Most research on riding has dealt with the sport as a way to increase 
health and wellbeing (Lehrman & Ross 2001, Cheng et al. 2004, Ren-
ker 2003, Håkansson, & Hane 1998, Norling 2002, Frykholm-Berg 
2002). In USA and United Kingdom the relation between man and the 
horse have been studied (Lawrence 1988, Game 2001). Research 
about socialization and identity creation within the stable culture has 
been conducted in France and Sweden (Chevalier 1998 and Forsling 
2003). Hagström (2000) has shown that a relation to an animal help 
make children to make friends and adapt socially more easily. Psycho-
logically, riding has been described as a way for girls to explore their 
budding sexuality (Egels 1997). 
 
 Kallioniemi (1997) studied which factors made girls (11-
12 years old) choose riding as a hobby. The girls explained what they 
thought characterised a horse girl. They had dreamt of having a horse 
since childhood and they loved all sorts of animals. Consequently they 
also felt affection toward horses (a. a.). In Forsberg’s & Tebelius’ 
study (2005) women, active in riding for a long time, described how 
their confidence rose by the responsibility and the challenges that they 
had to face in the stable through taking full care of the horses. They 
also felt being included in a community where they got new friends.  
A subculture was formed in the stable through collective actions, val-
ues and ideals. This was not static but could change due to intentional 
actions of the members and influences from the environment outside 
the stable. (Ibid.) Tolonen (1992) has found that the girls in the stable 
created collective norms, values and ideals. From these they construed 
their identity. They took part in a social community and learned how 
to take care of an animal that was dependent on them. She expresses it 
in the following way: “The girls create themselves the role of a hero-
ine in a real world”.  
 
Theoretical view 
 
Modernity has been described as the era when man learned how to 
master nature and to shape the development of the future. The indi-
vidual project was about cultivating oneself by being rational and plan 
for the future, to control ones feelings and master the surrounding. The 
same motives were found in horse riding. The horse was seen as a 
device used in military training or for hunting as a way of transport. 
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 Horse riding as a leisure activity emerged in Sweden 
after world war two. Military horses were admitted to public riding as 
a way to keep the horses fit. In the fifties the military did not need 
horses any more. The ones, that were left, were handed over to private 
or municipal owners for public use. The public interest rose and the 
military type of horse were developed to a sporty type suitable for 
public riding. The horse became the care object and exercise mate of 
girls and women instead of being a male device. For girls, mostly, the 
stable became an arena outside home, where they could feel free, have 
fun and do something that mattered for them (Forsberg & Tebelius 
2005, Tolonen 1992). In 1978 the riding movement became part of the 
Swedish Sports Federation, which promoted riding as a competitive 
sport. On the local levels the sport is dominated by girls while men are 
dominating the competitions on higher levels. Order and discipline are 
features remaining from the military while purposefulness, lucidity, 
and intense training are part of sports values.    
Identity 
With the raise of the modern society a man’s identity became an indi-
vidually formed entity. This included characteristics like instrumental-
ity, rationality, common sense and goal direction. Women on the other 
hand, represented the natural, sensible and care taking ones (Björk 
2000). To day’s society is characterized by commercialism, a frag-
mentary life style, the importance of appearance and sensation seeking 
for both sexes (Ziehe 1989). Identity is no longer seen as a sustainable 
trait but as something that can be created, played with and expresses 
who ever you wish to be (Giddens 1991, Beck 1992). Still there are 
hidden structures and obstacles, which limit the individual possibili-
ties. The individual signals who she is through different external at-
tributes and attitudes. She can choose to create her identity from a 
range of alternatives and for the individual there do not seem to be any 
limits (Tebelius 1991). It is possible to modulate the body through 
decoration, surgical interventions and so forth (Featherstone 1991). 
Nilsson (2002) claims that the individual body becomes a project, the 
results of which is performed and judged. By staging a personality 
script the individual signal who she is. Hence, the individual identity 
is an open project, which is exposed to influences from different 
sources.  



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

149 

 Taylor (1989) has defined identity as the self’s self-
understanding, which is created through language. Identity is, on the 
one hand, the individual’s subjective experience of being the same 
over time. On the other hand, it is the characteristics which make the 
individual to interpret herself different from the others. Identity is the 
process in which the individual becomes aware of the significance for 
the self of certain things: 
What I am as a self, my identity, is essentially defined by the way 
things have significance for me. /…/ the issue of my identity is worked 
out, only through a language of interpretation which I have come to 
accept as a valid articulation of these issues (Taylor 1989:34)  
Continuity and coherence is created through the narrative structure of 
the self, which is an effect of both external occasions and own actions. 
The identity of the self is the same as the knowledge about the self as 
the coherent subject in the individual’s life story. This story gives her 
a notion of who she has become and of where she is going (Ibid.).   
 The individual creates her identity in actual social situa-
tions through negotiations existing within special discourses. A dis-
course is a system of meanings formed by the language, regulating 
what can be talked about and how. It also includes dimensions of 
power (Philips & Winters 2001). The individual identity is created 
within the different discourses surrounding her. A subject’s position is 
the point in the discourse from where the discursive praxis is estab-
lished and where the self is constructed as a knowing and acting sub-
ject (Hammershöj 2000). A subculture is constituted by existing dis-
courses both internal and external. One example is that riding, as a 
sport, is embedded in masculine and military traditions (Larsson 2001, 
Olofsson 1989). 
 
 Hammershöj (2000) states that the self is what an indi-
vidual notices about herself, when she is involved in a social situation 
where she experiences that the others are different. The self can be 
understood as the articulated border towards the other. He further 
states that social life consists of both an articulated aspect, e.g. com-
munication and understanding, and an unarticulated one, e.g. mutual 
sentiment and pre-given social reality. (Ibid.) 
 
Gender 
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Gender order is a term used to notify the processes in society, which 
regulate gender relations and actions, which manifest themselves in 
daily life and within the given structures (Hirdman 1988, Connell 
2002). These relations are expressed through language as well as emo-
tionally and bodily. Connell (2002) states that the gender order is nei-
ther homogeneous nor static, which opens up for change. Local varia-
tions in gender relations can be called gender regime and different 
sub-cultures form different gender regimes.  
 
 The stable is a subculture in relation to the over-all cul-
ture in a society (Hannertz 1992). Within this a certain gender regime 
is prevalent, which affect the way gender will be constructed. Through 
language, symbols and activities a common world is created in the 
stable, which has a certain meaning for those involved. The character 
of the subculture, however, also contributes to the creation and recrea-
tion of meaning. The girls, being active in the stable, take possession 
of this culture and contribute to change of it.   
 
Results 
 
The following is a presentation of the ethnological study conducted in 
April 2004 by assistant researcher Lena Forsberg. During that time 
she made about 200 hours observation and 24 hours conversation with 
the group of girls.  The presentation starts by describing the stable and 
the riding club, which the girls are members of. It continues with a 
presentation of the girls. All the interviews were tape recorded and 
transcribed by Lena Forsberg and then red and re-red by us. The inter-
pretation of the material has resulted in two parts. The first one is fo-
cusing on the girls; consisting of the themes being a horse girl, ap-
pearance, homo- and heterosexuality norms. The second one is about 
the riding activity, consisting of the themes the stable as an arena, 
conscientiousness caretaking and competition.   
 
The Riding Club 
 
The club which the girls are members of is a municipal riding club run 
as an association with 800 members. It is run by a board and has eight 
different sections, representing different groups in the club. The youth 
section, which consists of 10 youngsters between 12 and 18 ages, is 
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such a body. The club owns 46 horses, half-blood and ponies. Besides 
there are 20 private horses in the stable. The activities of the stable 
include riding-lessons and what is called open activities. This means 
that the members can visit the stable during its open hours (7 pm to 10 
am) and meeting the horses and friends, watch the lessons and help 
with the work. All members are requested to help with different work. 
Those who are part of a group practising for competitions are obliged 
to help with certain activities such as cleaning out, letting the horses 
out, assisting at competitions. Other voluntary activities are brushing 
the horses and dressing the mane, and washing the stall walls and the 
harnesses. 
 
Being a horse girl 
 
The group of girls studied was the ones running the youth section of 
the club, hence having influence on the activities. They had been 
members of the club for a long time. Riding since young, they knew 
the premises well. They spent considerable time in the stable, about 20 
hours a week, but they were not together all the time. On the contrary, 
their time in the stable was on an individual bases. Still they looked 
upon themselves as a group that stacked together. Sometimes they 
teased each other through imitating like in the following example. One 
of the girls shouted in a faked voice: “Mummy, I am hungry. Where 
have you put my yoghurt?” Then she added in her ordinary voice: 
“Can’t you help yourself at the age of 15?”Conflicts were not rare. 
Broken promises and faith resulted in indignant settlements. One ex-
ample was when two of the girls went for a meal without telling the 
third one. She became so upset that she threw her soup all over the 
kitchen. However, normally they were inseparable.  
 
 All of them lived in villas or row houses and had two 
parents. Their mothers were interested in horses and five of them rode 
themselves. The girls were above average in school and took part of 
other leisure activities, too. Their riding was supported by their fami-
lies. Evidently, they had both a cultural and a social capital, in 
Bourdieus’ sense.  
 
 The identity as a horse girl was confirmed by the reac-
tions of the others. The family was mostly positive, but their school 



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

152 

mates became bored of too much talk about horses. They could not 
understand why the girls wanted to spend such a lot of time in the sta-
ble every day, as one of the girls commented. They had met lots of 
funny reactions from the others. One example was a girl who thought 
all horse girls had pink wallpaper at home and played with Barbie 
dolls. Especially the boys made ironic comments like: “are you going 
to clean out in the stable now” or “are you going to the stable to do the 
brushing”. They preferred not to talk too much about their time in the 
stable, when meeting with those who did not share their interest.  
 
Appearance 
 
When the girls talked about being in the stable they pronounced the 
possibility not to care about their appearance. “The stable is the only 
place where I do not need to care about how I look. Here you always 
are ugly” one of the girls said and pulled her cap further down her 
head. They wore the cap all the time. The cap was important not only 
for protection. When the cap was on they did not need to care about 
how they looked. Usually they wore leisure clothes. Their similar club 
jackets and the caps signalled their position in the stable and their 
status as a homogeneous group. They had a rational view of how to 
dress in the stable to be able to do the job. However, there were differ-
ent dress codes in the stable. At competitions they were supposed to 
dress up.  
 
 Similar to other studies of middle class girls in secon-
dary school these girls expressed their femininity discreetly 
(Ambjörnsson 2005). They had naturally plain faces and seldom used 
anything else except quiet mascara. But the girls had a pragmatic 
view. “It is not very clever to go for long nails in the stable. The girls 
who do, have not understood the point of being a horse girl”, one of 
them stated. All of them were slim and being to heavy was not accept-
able. This was expressed when they criticized a girl, who they did not 
like. They referred to her being fat and shabby. It is legitimate to be 
dirty in the stable through hard work but not through lack of personal 
hygiene.  
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 The less they cared about their own appearance the more 
they thought about the horses. They spent lot of time brushing and 
plaiting the manes. The equipment used was mostly traditionally 
plain. They explained, however, that you can by glittery brushes and 
pink blankets/rugs. One of the girls told us about buying a new limber, 
a leather strap keeping the saddle in place. The horse did not need it, 
but she wanted a “London brown”, which was the prettiest one. As it 
did not go to the snaffle she as well had to buy new one too, she told 
us. She showed awareness of the irrationality of her acting, but de-
clared that she just had to by it.  
 
Homo- and heterosexuality norms 
 
Though the girls were in majority in the stable the heterosexual norm 
was still present. None of the girls had a boy friend yet and seemed 
satisfied with that. “We do not have time”, they claimed. There were 
only a few boys in the club. That was because boys being active in 
riding were looked upon as “sissy” from their mates, the girls thought. 
The one boy who took part of the activities and whom they met daily 
was looked upon as one of them. “He talks and hugs the horsed as we 
do”, the girls said. No sexual game did occur, they claimed. 
 None of the girls thought about lesbian relations, though 
they were intimate friends. Neither did they know about anybody be-
ing lesbian in the riding association. They knew about riding men be-
ing homosexual, but they did not think much about it. But they told us 
with disgust about a girl at a riding camp, whom they suspected being 
sexually interested in other girls. Still more they talked with disgust 
about her lack of personal hygiene. She walked around in a sweater in 
the middle of the summer when it was hot without washing, the told 
us. Their reaction can be understood from a bourgeoisie point of view 
defining themselves in contrast to the not proper ones who are seen as 
dirty, sexual abnormal and norm-breaking (Skeggs 1998, Ambjörns-
son 2002). At the same time, there is a homo-social relationship in the 
stable and dirtiness is an essential part of the stable culture. 
At one occasion the girls had a male instructor. Their relations to the 
instructors were distanced and they did not relate to him in a different 
way. If the male instructor had been more personal and friendly to-
wards the girls, a heterosexual game might have occurred. The same 
might have happened if an older boy had joined their group. However, 
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the girls did not seem to miss boys in the stable. They rather pitied the 
boys, who never dared to try out riding. “They will never learn to 
know how funny it is”, they declared. As they meant that boys only 
think of girls, they continued: “Really, they are not very smart, be-
cause all the girls are in the stable”.  
 
The stable as a social arena  
 
There was always a lot to do in the stable. Different tasks had to be 
done, both the ones imposed by the riding-school and the ones they 
had volunteered to do like tidying the horses or helping with other 
horses. Often the tasks meant hard work like cleaning out from 40 
horses, loading heavy hey-bales, letting the horses out and building 
obstacles in the manège. Still they had time to chat, have coffee and 
be lazy. Their tasks as being the youth section of the club were to ar-
range and govern events for the smaller children such as cake-baking 
competition and haunted paths. They told us about the poor kids, who 
got frightened when they put out the light in the manège. These activi-
ties were not at all serious but still carried out to the end and pricing 
the best one. Another task was to be help-instructor for the smaller 
children. This meant being present and help with whatever needed at 
the lesson. For this they did not even get reduced fee for their own 
riding lessons. “That is un-logical”, one of them claimed.  
Taking care of a private horse, which meant assisting a rider during 
her riding session, was something they volunteered to do. While the 
owner concentrated on her tasks the assistant unloaded the horse, 
cleaned out, prepared it and took it into the manège. During the ses-
sion she was present in the manège and helped building the obstacles. 
They valued being assistants and did not feel exploited. One of them 
declared:”I learn a lot and get a lot in return”. The others agreed. They 
were ambitious and wanted to learn as much as possible and to do that 
they went to other private stables, where they could ride more and 
learn e.g. about colts. Being care taker of a private horse gave them 
experience of how it would be to have a horse of their own.  
 
 The stable was a hierarchical organisation, governed by 
the instructors. Taking part of riding lessons meant be in time, form a 
group and follow instructions. Redelius (2002) has pointed at the same 
pattern within other sports. During their lessons they used horses 
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owned by the club. They always practiced with the same horse and 
looked upon it as if their own. Before the lesson they mounted the 
horse and cantered into the manège by themselves. When the instruc-
tor arrived she took over the command and informed about plan for 
the training. Exercises like jumping obstacles they did in a stream. 
When they jumped the obstacles they did it one by one. The instructor 
corrected the style of every rider and commented on their mastery of 
the horse. Discipline is highly valued in the sport mostly because of 
the risks that are involved. The riding federation has been much con-
cerned about safety and has given out detailed instructions. The girls 
never questioned the system of rules and regulations, or the authority 
of the instructor.  They were quite scared of the instructors, who be-
haved authoritarian. They told us that they almost had to stand at at-
tention when they addressed the instructors.  Though they did not 
complain openly, they seemed to find the behaviour to strict. 
 
 As they had a lot of responsibilities and tasks in the sta-
ble and they always chose to do what was best for the horses before 
they met, their time together was limited. Thanks to the cello phone 
they could keep in contact even if they were in different parts of the 
stable or in other stables. They became flexible both in space and in 
time. The phone gave them a feeling of safety, too, if something 
should happen, e.g. an accident when riding outside or being kicked in 
the stable.  Their relation to the adults in the stable was instrumental 
and they were addressed only if there was a problem they could not 
solve.  



DEVELOPING POWER TO ACT 
 

156 

 
Figure 1. A girl caring for a horse and talking with a friend in another 
part of the stable at the same time. 
 
Conscientious caretaking 
 
The way they looked upon themselves and their behaviour was 
marked by the work they had to do. Most important was orderliness 
and tidiness. “You are not allowed to be noisy and chatter loudly 
among the horses. You have to set a good example,” they told us. As 
they had a lot of responsibilities they had to be self-reliant at the same 
time as following the rules. Even if they were not satisfied with the 
conditions, they choose to execute their tasks dutifully and seriously 
for the sake of the horse.  
 
 To be self-sacrificing and caretaking was an important 
part of the contact with the horse and can be seen as a traditional task 
for women. Due to Tolonen (1992) the girls in the stable learn about a 
feminine care taking. The girls in our study looked upon the care of 
the horse as a competence, which had to be performed the best you 
can. One of the girls told us about an occasion when her daddy was 
waiting for her to be ready cleaning out. Impatiently he said: “Are you 
going to operate in the box”. She commented that he did not know 
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how it had to be done. They were proud about knowing what was best 
for the horses and looked upon the others as ignorant.  
 
 They knew that others looked upon their engagement in 
the stable as a practice of care-taking and empathy. Some think it is 
only about being cute and that taking care of the horses is a substitute 
for having a boy-friend. “Such an attitude is tiring”, they said. The 
girls in the stable adored their horses, but they wanted to control the 
riding too. Riding is a serious sport and they practiced to be better in 
handling the horse. The knowledge of the horse is an important part of 
the riding, they claimed. As girls often are thought of not being seri-
ous in their sports, they had to underline their aspirations (compare 
Larsson 2001).  
 
Communication with the horse 
 
Through the care-giving and riding the keeper learned to communicate 
with the animal. This was shown in the way they spoke to the horses. 
They used a soft, quiet voice and said things like: “Oh, my little dear 
one, how are you today?” The communication with the horse was the 
whole point, one of the girls explained. She compared it with the 
boys’ interest in soccer and ice-hockey. She would find it meaningless 
to run after a boll or shout a puck. She added: “you can not speak to 
the stick and say: hallo stick, how are you?” They continued compare 
sports and said that horse riding could be compared with motor cross 
as it is as heated and dangerous.  
 
 Communication with the horse was done both verbally 
and non-verbally. They verbally transferred human feelings to the 
horse by utterances like “now he hates you! Now she is happy when 
she gets food”. This kind of comments made the relationship to the 
horse special and it was necessary if the rider wanted to be successful. 
“You have to know the way the horse thinks and feels”, they claimed. 
They underlined the necessity of mutual confidence and trust. “I have 
to trust him jumping and then he jumps”, one of the girls declared and 
explained that the horse feels what the rider wants and acts according 
to it.  
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 Their relation to the horses was not only empathic. They 
also showed an ironic distance to the horses and themselves. One ex-
ample was when they were joking about a horse’s mane as potential 
cancers wig. Another example was one of them calling the horse fool-
ish in a friendly way when the horse walked into a door by mistake. 
Still another example of irony came from a girl, who had bought a 
new crop, which she called a ‘Lussan’ crop, meaning that she would 
be able to ride the Grand Prix. She was alluding to the elite rider 
Louise Nathorst, who has the same type of crop and has won the 
Grand prix.  
 
Competition 
 
The girls were members of a group that took part in contests mostly 
local ones. The day of a contest was preceded by a lot of strategic talk 
about who should be in the team. Every one considered herself self-
evident in the team but at the same time they wanted the team to con-
sist of the best ones. Before a contest there were a lot of preparations 
such as building the steeplechase and baking for the cafeteria, which 
they had to take care of. A lot of effort was put on making the horses 
pretty before the contest. They groomed the horse, plaited the mane 
and polished the things. If the contest was at another place they had to 
arrange the travelling themselves, which meant plan how to get to the 
place and what to bring for themselves and the horses.  
 
 Competition was important for the girls and it is a cen-
tral part of the riding sport. In contests they got feedback on their 
competence as someone with a sensible for riding. They also experi-
enced the different conditions at a contest, such as the crowd of peo-
ple, foreign smell and sound, the tense atmosphere of competition. 
The horses reacted different in such a situation and the girls had to 
control their own nerves not to distress the horse. Even if they did not 
succeed they tried to find out what they could have done better. The 
never blamed the horse as they were the ones to control the situation. 
In the way they talked about competing with the horse, reviled the two 
roles of the horse as both a device for competition and a great friend. 
 
 Some of the girls felt ambiguous toward competition. 
They wanted to take part but felt nervous and insecure. Afterwards all 
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of them were happy and satisfied. In a way the contest kept them to-
gether. Being member of the competition group gave them a certain 
status in the club. Not to take part in competitions would have meant 
being excluded from part of the girls’ community.  
 
Discussion 
 
From our perspective leisure is an important arena for young people’s 
creation of identity in late modernity. Identity is construed through the 
notions and images a young person has about herself and how she 
interprets the others’ view of herself. Hence, self-image is created 
within actual discourses and is an effect of interpretation.  
 
 The stable is an important subculture within the leisure 
sphere and it is an environment marked by masculinity, though the 
majority of the visitors are females. The girls in our study spent a con-
siderable amount of their spare time in the stable and a certain dis-
course was formed which contained norms, values and practices. The 
prevailing norm was orderliness and goal directed behaviour, which 
the girls adapted to. Within this the girls created an identity different 
from the one they performed outside the stable. Much of the time the 
girls spent in the stable was used to maintain the boxes and keep the 
horses and the equipment clean and tidy. Through that they adopted a 
way of behaving rationally, responsibly and orderly. 
 
 Through the work in the stable the girls got the opportu-
nity to include traditionally masculine traits into their images of them-
selves. On the other hand, the girls were occupied by the communica-
tion with and the mutual relation to the horse. Dealing with a living 
being was essential to them, as they showed through comparing with 
the hockey-stick. This corresponded with the gender expectation of 
women to be caring and emphatic. They also spent time decorating the 
horse, especially with a contest ahead; however, they did it with an 
ironic distance. In contrast to what earlier research has found, the 
ways the girls distanced themselves from the horses through joking 
and mocking may be a way of showing power instead of being self-
sacrificing. Compared to the girls in Tolonen’s study these girls 
seemed to have reflected on their relationship to the horse, the activity 
and their own selves sometimes in an ironic way. They commented on 
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the image others held of them; an image about empathy, care-giving 
and riding not being tuff. In their own view they rather experienced 
power and competence in the stable as there were challenges and risks 
in the sport.  
 
 They developed a physical and mental strength through 
working in the stable, which is opposite to stereotype female traits. 
The girls oriented themselves toward ideals like being self-reliant, 
goal-directed and autonomous. Within the stable there was, however, 
also room for play and pleasure. Hence, the girls had the opportunity 
to create their identities both from a rational point of view and sponta-
neous happenings. As they spent a lot of time in the stable, working 
hard and commanding a big animal, their ways of identifying them-
selves as girls might have widened and given them other ways of pre-
senting their gender (Butler 1993). In this process they seemed to 
achieve a social and cultural capital, which could be of future use. 
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