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Sammanfattning 

Denna studie behandlar ämnet stallet som fostrande miljö för svenska kvinnliga chefer, 

genom de interaktioner som beskrivs som relevanta för yrkeslivet. I studien undersöks även 

om de socioekonomiska kapitalen påverkat och påverkats av vistelsen i stallmiljön och 

yrkeslivet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats då 

fokuset ligger på hur respondenterna själva beskriver sin vistelse och erfarenheter från 

stallmiljön. För att samla in empirin gjordes nio semistrukturerade intervjuer, genom att göra 

semistrukturerade intervjuer låts respondenterna tala fritt inom ramen för ämnet. Empirin 

tolkas och analyser sedan med hjälp av Bourdieus teorier om kapital och habitus, Goffmans 

teori om tron på rollen samt Collins teori om interaktionsritualer. Genom att genomföra 

studien tolkas det att det finns vissa egenskaper som respondenterna beskriver som 

framträdande. Dessa beskrev respondenterna att de utvecklat i stallmiljön och är av värde för 

deras sätt att tänka och agera i yrkeslivet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Du står utanför den stora trädörren och tar ett djupt andetag, det luktar hö, damm och allra 

viktigast häst. Du öppnar dörren och går in. Stallet är fullt av ljud och rörelser, du hejar 

snabbt på en tjej som springer förbi med en sadel, någonstans frustar en häst otåligt. Det är tio 

minuter kvar innan en lektion börjar och alla är i full gång med att göra i ordning sina hästar. 

Du hjälper en yngre tjej sadla som inte riktigt når upp till hästens rygg, du hjälper en annan 

att tränsa då den yngre ryttaren tycker det är lite läskigt att stoppa in fingrarna i hästens mun. 

När det äntligen är dags för lektionen att börja och stallet töms på ivriga, förväntansfulla 

ryttare pustar du ut, din egen lektion börjar inte förrän om två timmar och du har gott om tid 

att göra allt slitjobb i stallet innan. Detta kan beskriva en typisk dag i stallet för en ambitiös 

ungdom som är aktiv på en ridskola. Varje dag i stallet präglas av en mängd interaktioner 

med andra människor och hästar.  

 

Det sägs att 70% av Sveriges kvinnliga chefer har en bakgrund inom ridsport (Sveriges radio, 

2015). Detta gjorde oss nyfikna på ämnet och bidrog till att vi ville undersöka deras bakgrund 

närmare. Vi började fundera på om det var på grund av socioekonomiska faktorer kvinnorna 

tagit sig till en chefsposition eller om det beror på de egenskaper som utvecklats genom att 

vistas i stallmiljö.  

En annan bidragande faktor till att vi valt att undersöka detta är för att stallet är en unik miljö 

där ungdomar tidigt utvecklar egenskaper som ansvar, självständighet och ledarskap 

(Plymoth, 2012, s.19-20). Ridsporten är dessutom den enda sporten inom 

Riksidrottsförbundet där män och kvinnor tävlar mot varandra på lika villkor. Att få se sina 

kvinnliga idoler slå sig fram bland en tidigare mansdominerad världselit bidrar till att unga 

tjejer inspireras att lära sig mer och de ser att det finns en möjlighet att vara jämställd även 

utanför sporten (Nikku, 2005). Idag är det också Sveriges tredje största ungdomsidrott, med 

utövare mellan 7-25 år. Ridsporten har även aktiva ungdomar (under 25 år) i alla 

beslutsgrupper från lokal till central nivå (svenska ridsportförbundet, 2019).  

Utifrån detta kom vi fram till att vi ville intervjua svenska kvinnliga chefer med en bakgrund 

i stallmiljö för att ta del av deras egna berättelser och erfarenheter från tiden som ung hästtjej 
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och deras socioekonomiska bakgrund. Detta för att tolka hur erfarenheterna varit till nytta i 

arbetslivet samt om den socioekonomiska bakgrunden varit bidragande och i så fall hur.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår uppsats är att undersöka svenska kvinnliga chefer med en bakgrund i 

stallmiljö för att tolka hur de interaktioner de beskriver från sin tid som ung i stallmiljö har 

påverkat deras sätt att agera i sin yrkesroll idag. Vi kommer även undersöka om deras sociala, 

kulturella och ekonomiska kapital har varit en förutsättning både för vistelsen i stallmiljön 

men även för den yrkesroll de har idag, samt om kapitalen har påverkats av stallvistelsen.  

 

Våra frågeställningar:  

1. Hur kan kvinnliga chefers socioekonomiska bakgrund tolkas i relation till deras yrkesroll?  

2. Hur beskriver kvinnliga chefer interaktionerna i stallmiljön som betydande för sin 

yrkesroll? 

3. Vilka egenskaper beskriver de kvinnliga cheferna som viktiga i deras yrkesliv? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Vi kommer börja med att redovisa den tidigare forskningen inom ämnet. Anledningen till att 

vi börjar med det kapitlet är för att vi vill att våra läsare ska få en bättre förståelse för ämnet 

innan de läser vår studie. Vidare handlar den tidigare forskningen om fostran och ledarskap 

inom ridsport och stallmiljö men också om fostran inom andra sporter.  

 

I kapitlet efter presenterar vi de teorier vi använt oss av. För att tolka respondenternas 

berättelser har vi valt att använda oss av Pierre Bourdieus teorier om kapital och habitus, men 

även interaktionsteorier från Erving Goffman och Randal Collin.  Därefter kommer vi 

redogöra för de metodval vi gjort och hur vi gått tillväga för att genomföra studien för att 

våra läsare ska förstå hur vi samlat in vår empiri. I kapitlet som sedan följer ställs vår empiri 

mot vår teori för att bearbetas till ett resultat. I det sista kapitlet diskuterar vi all vår 

bearbetade empiri och ställer det mot de övriga delarna i studien för att slutligen kunna 

besvara våra frågeställningar och redogöra för vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi presentera tidigare forskning inom fostran, interaktion och 

ledarskap. Fokus har varit att hitta artiklar främst inom ridsport. Det har dessvärre forskats 

lite om ridsport, därför har vi valt att även ta med artiklar om fostran inom andra sporter.  

 

I den licentiatuppsatsen som vi haft som inspiration för vårt kapitel tidigare forskning skriver 

Lena Forsberg (2007) om unga kvinnors identitetsskapande i stallmiljö, specifikt inom 

ridskolan. Forsberg delar in ridskolan i tre delar som hon kallar: mötet med hästen (2.1), 

mötet med stallkulturen (2.2) och mötet med människor (2.3). Dessa tre delar är däremot inte 

helt separata utan går in i varandra. Vi kommer använda dessa tre delar som en del av vårt 

ramverk för att redovisa vår tidigare forskning, vi kommer även redovisa tidigare forskning 

om ledarskapets betydelse (2.4) stallet som en fostrande miljö (2.5) och fostran inom andra 

idrotter (2.6).  

 

2.1 Mötet med hästen  

Mötet med hästen beskriver flickorna som Forsberg (2007) intervjuar som betydelsefullt, för 

flickorna är hästen en kamrat som de pratar med och anförtror sig åt samtidigt som den är ett 

redskap att utvecklas genom. Flickorna är även medvetna om att det kan vara farligt om 

hästarna hanteras på ett felaktigt sätt. Att lyckas tämja en häst som är stor och vild och med 

ett utpräglat flyktbeteende handlar inte i första hand om styrka utan om en förmåga att 

kommunicera. Flickorna i Forsbergs studie känner sig stimulerade av utmaningen i hästens 

karaktär.  

 

Mötet med hästen och förmågan att kommunicera och integrera, häst och människa emellan, 

är det som skiljer ridning från andra sporter. I mötet med hästen blir ryttaren en ledare. Att 

hästen är farlig gör att flickorna i Forsbergs studie tvingas bli tydliga, aktionsinriktade och 

bestämda, något som bidragit till att de har utvecklat en självbild som karaktäriseras av 

handling, mod och tydlighet (Forsberg, 2007, s. 72).  

 

Även Andersson (2010) berättar i sitt kapitel “Du säger ingenting - men pratar hela tiden” om 

samspelet och interaktionen mellan häst och ryttare, hur vi människor kan lyssna på hästen 

genom att läsa av kroppsspråket, rörelser och blickar. Vidare skriver hon att genom att 

försöka förstå hästen som om det vore en person, ganska lik en själv, ökar det 
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förutsättningarna att förstå hästen och att risken för att behandla den respektlöst minskar 

(Andersson, 2010. s. 34).  

 

I ett annat kapitel, “Ingen riktig sport?” tar Andersson upp det hårda fysiska arbetet som 

präglar stallmiljön. Hon skriver “Att vistas i ett stall, sköta hästar och rida, är en smutsig, 

tung och dessutom riskfylld verksamhet. Hästtjejerna hanterar flyktdjur som kan väga 5-600 

kilo, hon klafsar fram i grova skor genom lera och snömodd med hästen bredvid sig, hon blir 

smutsig, hon balanserar fyllda skottkärror på höga gödselstackar, hon ramlar av hästen under 

ritt, slår sig, och sitter upp igen.” Vidare berättar hon att media och andra texter som svarar på 

frågan varför tjejer rider, ofta väljer att bortse från allt det tunga och smutsiga arbetet inom 

ridsporten (Andersson, 2010, s. 100). Att yngre tjejer vill klara av något tyngre och större 

vilket ger en viss maktkänsla (Andersson, 2010, s. 103). Det finns således två bilder av 

ridsporten, den ena är som en väg till heteronormativ femininitet och den andra är som en 

arena för gränsöverskridande eller utvidgade kvinnliga könsroller. 

 

Marie Bergström (2007) skriver även hon om människors möte med hästen, men från ett 

psykologiskt perspektiv. Hon ställer frågan vilken betydelse hästen egentligen har för 

människor? Och kommer fram till följande: Människor anser att de står nära sin häst dels då 

hästen är dyr och kräver mycket omvårdnad, dels för att det är svårt att knyta ett band till en 

häst, för att uppnå ett starkt band krävs mycket arbete. När det kommer till tävlingshästar kan 

dessa även spela dubbla roller i en ryttares liv, djuret kan vara både en vän att lita på men 

också ett verktyg för att öka sitt kapital (Bergström, 2007. s. 51).  

 

2.2 Mötet med stallkulturen  

I mötet med stallkulturen riktas fokus på hur “flickorna formas och begränsas av hur 

ridskolan är utformad samt hur de själva är med och omformar strukturer” (Forsberg, 2007, s. 

75). I detta avsnitt beskriver Forsberg hur miljön är utformad med avsikten att frilägga de 

karaktäristiska drag i ridskolan som visar sig genom regler, handling och symboler. Dessa 

utgör ramen för den kunskap och de erfarenheter flickorna utvecklar. De diskurser Forsberg 

har valt att synliggöra är sådana som har en disciplinerande effekt (Forsberg, 2007, s. 75).  

 

Flickornas tid i ridskolan upptas till större delen av fysiskt arbete som rör hästarnas skötsel 

eller ridskolans verksamhet. Hästen kräver omsorg alla dagar i veckan vid flera olika 

tidpunkter. Hårt arbete är det som främst karaktäriserar deras fritidsintresse enligt Forsberg.  
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Vidare beskrivs det arbete flickorna gör och det stora ansvar de har åtagit sig. De känner 

också en stark meningsfullhet i sitt arbete. Arbetet är till största del frivilligt, dock i 

frivillighet villkorad i relation till frågan “vill du rida i en utvecklingsgrupp som 

tävlingsgrupp eller inte?” (Forsberg, 2007, s. 77). Detta är något att sträva efter och i samma 

sekund som personen svarat ja på frågan har den också svarat ja till fysiskt arbete.  

 

Forsberg beskriver vidare den tidigare militära diskurs som ridskolan kommer ifrån samt 

jämför den militära diskursen med dagens ridskola. Hon går bland annat in på att säkerhet, 

ramar och regler är lika viktiga i militärövningar som på en ridskola. Hon går även i de 

hierarkier och sociala rangordning som finns på en ridskola. Dessa är outtalade tillsammans 

med en mängd oskrivna regler. De som har en egen häst är till exempel högre rankade 

jämfört med bara lektionsryttare. De äldre tjejerna i stallet är “bättre” än de yngre. För att få 

en plats i gemenskapen utför de yngre sysslor åt de äldre, till exempel rengör borstar. Detta 

skriver Forsberg kan vara en kvarleva från ett system där de yngre sågs som lärlingar och 

uppassare åt de äldre (Forsberg, 2007, s. 86).   

 

Nikku (2005) argumenterar för att stallkulturen ger plats för både makt och omsorg och 

benämner det med girlpower. Genom att lyfta fram begreppet girlpower påvisas en bredare 

och mångfacetterad bild av stallkulturen jämförelsevis med det ensidiga gullandet med 

hästarna. Tjejerna i stallet lär sig hantera potentiellt farliga situationer, får en känsla av makt 

och påverkan genom att hantera ett sådant stort och starkt djur. Ett gediget säkerhetstänk, en 

stor noggrannhet, ordning, ansvar och planeringsförmåga räknar Nikku upp som utmärkande 

drag i stallmiljön. Disciplin och respekt är även centrala begrepp. Genom allt detta får 

flickorna ett ökat självförtroende då det handlar om att erfara känslan av kontroll samtidigt 

som närheten till hästen kräver förmåga till inlevelse och ansvarskänsla (Nikku, 2005, s. 33-

34).  

 

Även Bergström (2007) lyfter den identitet som unga hästtjejer fodrar i stallmiljö. 

Egenskaper som styrka, självförtroende och mod går emot den kvinnoidentitet som samhället 

tillhandahåller. Samhällets kvinnoidentitet är konstruerad runt utseende och plats i media 

medan ridsporten gör det möjligt för tjejerna att skapa en identitet som istället är byggd kring 

styrka, ansvar, initiativförmåga, makt och beslutsfattande. Redan som ung måste hästtjejen ta 

ansvar för och sköta om ett levande djur. Hon måste fatta snabba beslut på egen hand och 

delegera dessa till andra. Hon blir även tvungen att bära tunga fodersäckar, släpa på hösilage, 
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köra tungt hästsläp och lära sig göra mindre reparationer och underhåll. Stallmiljön erbjuder 

en position som tjej och kvinna som gör det möjligt att utveckla en kvinnlig identitet som står 

utanför samhällets normer kring kvinnlighet (Bergström, 2007. s. 51-52).  

 

2.3 Mötet med människor 

I detta tema beskriver Forsberg mötet med människorna och synliggör hur de människor som 

befinner sig i stallmiljö skapar mening i samspelet med varandra. Vid ridskolan har den 

sociala dimensionen en stor betydelse. En av flickorna Forsberg har intervjuat beskriver 

stallet som en skola samtidigt som det också är en fritidsgård. De lär sig inte bara att rida utan 

även hur de beter sig korrekt (Forsberg, 2007, s. 93). 

 

Forsberg börjar med en redogörelse över legitim makt och vem som besitter detta. Främst är 

det ridskolechefen, hon har störst makt. Ridskolechefen var en person som flickorna i studien 

såg upp till. Under ridskolechefen följer de övriga ridlärare, dessa har en formell makt. Även 

ungdomssektionen genom dess höga påverkansgrad och legitimitet att påverka ridskolan har 

formell makt. Att ingå i ungdomssektionen ger flickorna i stallet ett mervärde i deras 

positionering i stallet. Hur stor den formella makten var kunde variera mellan individerna 

beroende på deras övriga kapital, till exempel de med flera hästar att rida eller en egen häst 

kunde stärka sin egen position. Det är i det sociala spelet som handlingsutrymmet ligger 

(Forsberg, 2007, s. 94-95). De äldre i stallet har även ett visst ansvar över de yngre, de blir 

sedda som förebilder och “barnen” vill gärna fånga de äldres uppmärksamhet och försöker 

hjälpa till där de kan. Flickorna i studien tänker sig ofta för i sitt beteende då det är medvetna 

om att de är förebilder. Barnen har ingen egen status men genom att hjälpa till och visa sig 

samarbetsvilliga kan de bli mer uppmärksammade (Forsberg, 2007, s. 98).  

 

Vidare beskriver Forsberg den unika miljö som stallet blir då alla inom miljön är kvinnor. 

Forsberg skriver “Att ridskolan är en av de viktigaste arenorna för kvinnor, att vara 

tillsammans är ett viktigt bidrag i avhandlingen” (Forsberg, 2007, s. 101). Tidigare arenor där 

kvinnor har mötts har ofta trivialiserats, exempelvis syjuntor. Kvinnor har ofta begränsad 

tillgång av tid, pengar och frihet för att kunna skapa sig starka nya relationer med andra 

kvinnor. Detta är något som blir möjligt på ridskolan. Även Bergström (2007) lyfter fram de 

viktiga relationerna som skapas i stallmiljön.  
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Flickorna i Forsbergs studie beskriver att de inte känner sig som andra flickor, exempelvis i 

skolan. De bryr sig inte så mycket om utseende och att gå på fester. I skolan hamnar de lite 

utanför, men föredrar att umgås med likasinnade i vilket fall. I stallet har en helt annan 

ordning skapas där yta och utseende inte har samma betydelse. Det är handlingskraft och 

självständighet som är premierande och det som har materialiserats i deras kroppar.  

Flickorna ser sig själva som mer ansvarsfulla än andra flickor i deras ålder. Genom att ta 

avstånd till ytligheten som fanns på skolan kände de sig annorlunda (Forsberg, 2007, s. 108). 

 

2.4 Betydelse för ledarskapet 

I sin doktorsavhandling “manegen är krattad” undersöker Forsberg (2012) om stallmiljön har 

betydelse för ledarskap och entreprenörskap. Avhandlingen är baserad på intervjuer och 

diskussioner med stalltjejer i olika åldrar, med kvinnor som driver företag i hästrelaterade 

verksamheter, en enkätundersökning samt en etnografisk studie där Forsberg observerade ett 

par hästtjejer i ett stall.  

 

Forsberg skriver att ledarskap var ett tydligt tema när hästtjejerna berättade om vad de 

upplevde sig ha nytta av i sin vardag. Hon delar in ledarskapet i fyra olika teman, som hon 

beskriver som en del av den sociala identitetsprocessen. Det första var hur de skulle uppträda, 

det andra var beredskap mot att ta ansvar och initiativ, det tredje var att få andra att ta initiativ 

och det fjärde var hur deras ansvar skiljer sig från traditionell femininitet (Forsberg, 2012, s. 

49).  Vidare beskriver hon hur den sociala identitetsprocessen kan vara förberedande för de 

strukturella hinder och fördomar om att kvinnor inte har tillräcklig erfarenhet, mod eller 

kompetens för att vara i ledande positioner.  

 

Forsberg problematiserar också identitetsprocessen då hon beskriver att stalltjejerna tar 

avstånd från den traditionella feminiteten, vilket kan leda till att de har svårare att se de 

gemensamma strukturella hinder som finns mellan andra kvinnor. Kvinnorna med bakgrund i 

stallmiljö får således högre krav på sig, då de inte ser samma strukturella hinder och inte ses 

som andra kvinnor. Det här kan dock bidra till debatten om hur vi ser på män och kvinnors 

kompetenser i samhället (Forsberg, 2012, s. 50).  

 

Bergsten (2007) skriver också om ledarskap i sin artikel ”Ledarskap - förståelse och 

handlande”, att behovet av en ledare har diskuterats mycket och att det alltid finns två sidor 

av samma mynt, dels behöver vi någon att glorifiera men ibland även någon att skylla på. 
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Chefsrollen är ofta något en blir tillfrågad vilket således inte är ett aktivt val. När någon 

tillfrågas en chefsroll finns det ofta en idealbild på hur rollen ska genomföras vilket ställer 

höga krav och gör det till en utsatt roll. Vidare skriver han att det finns studier som visar på 

att chefer som underskattar sin förmåga ger större effekt hos de anställda än de som 

överskattar sin ledarstil. Han fortsätter med att kvinnliga chefer ofta underskattar sina insatser 

i högre grad vilket i sin tur kan leda till mer effektivisering.  

 

Bergsten tar även upp att det ofta finns en syn på att särskilda egenskaper är en förutsättning 

för att vara en god ledare. Det har forskats mycket i vilka egenskaper och personlighetsdrag 

som kännetecknar ett gott ledarskap och några av egenskaperna som Bergsten beskriver är 

bra kommunikation, att kunna ta eget ansvar, vara lösningsorienterad och att ha ett fokus på 

gruppen. Resultaten av forskningen kan ligga till grund för att förstå samspelet mellan ledare 

och medarbetare. Men kanske inte förståelsen av den personliga utvecklingsnivån (Bergsten, 

2007, s. 68).  

 

Enligt Tunbrå & Wennerhill (2015) är förmågan att kunna hantera och fatta beslut under stor 

osäkerhet en central del av ett framgångsrikt ledarskap. Att således vara engagerad i 

förändringar, ha stor självkännedom och att vara drivkraftig är bra egenskaper hos framtidens 

ledare (Tunbrå & Wennerhill, 2015, s. 39-41). Genom att förstå hur ett bra ledarskap är 

uppbyggt är det lättare att se vad det är i stallmiljön som är bidragande till att ungdomar 

utvecklas till bra ledare under tidig ålder. 

 

2.5 Stallet som fostrande miljö  

I sin artikel “Omvårdnad och hårt arbete - Barns arbete och fostran inom ridsporten” ställer 

sig Hedenborg (2009) frågan: “Vad lär sig barn och ungdomar av att idrotta?”. Artikeln 

börjar med en kort redogörelse för idrottens betydelse för barns fostran. Hedenborg skriver att 

idrotten, tillsammans med skolan och familjen är den viktigaste miljön för fostran i dagens 

Sverige. Men till vad idrotten fostrar är däremot oklart. De frågor som är av intresse är om 

idrotten formar goda samhällsbärande värden om att alla ska få vara med eller negativa 

värden förknippade med utslagning och konkurrens. I ett försök att belysa problemet 

diskuterar Hedenborg fostran inom några olika idrotter för att sedan avgränsa sig till 

ridsporten. Verksamheten kring hästen och hästen i sig är starkt kvinnlig genuskodade, därför 

skiljer sig också ridsporten från andra idrotter som i stället ofta har varit starkt präglade av 
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manligt kodade värden. Här är också ridsporten intressant eftersom har blivit ett skifte i 

genuskodningen de senaste 100 åren, där hästsektorn har varit starkt förknippat med män och 

manlighet. Först inom jordbruket och senare inom det militära.  

 

Hedenborg (2009) tar vidare upp att forskare länge har använt begreppen tävlingsfostran och 

föreningsfostran för att karakterisera vad idrotten fostrar till. Tävlingsfostran innebär bland 

annat att barn och ungdomar fostras till att prestation är det viktigaste vilket gör att de jämför 

sig med andra i tävlingar. Föreningsfostran fostrar istället barn och ungdomar i demokratiskt 

medborgarskap. Tävlingsfostran har länge varit det centrala när det kommer till forskning om 

barn- och ungdomar inom föreningsidrott. Bland annat Fundberg (2003) skriver om fotboll, 

tävlingsfostran och maskulinitet i sin avhandling “kom igen gubbar”. Där blir tävlingsfostran 

en morot för att träna. Träningen är något de måste vara med på medan tävlingen är något de 

vill vara med på. Resultatet blir huvudfokuset (Fundberg, 2003, s. 95). 

 

Genom att analysera ridsportförbundets utbildningar kan Hedenborg (2009) konstatera att 

ridsporten är starkt präglad av föreningsfostran - det viktigaste är inte att tävla och prestera, 

det är en liten del för de flesta aktiva. Överlag var utbildningarna fokuserade på hur en 

förening sköts. Men det fanns också verksamhet som inte var inriktad mot vare sig förening 

eller tävling - nämligen kurser som handlar om omvårdnad av hästen. Detta leder till att 

Hedenborg (2009) använder sig av ett tredje begrepp - omvårdnadfostran.  

Avslutande går hon in på hur omvårdnadsfostran visar sig inom ridsporten. Det handlar till 

exempel om att bara hälften av en ridskolas besökare var där för att rida, dessutom utgjorde 

den tid besökande red 14% av all tid den spenderade i stallet. Ofta börjar de även med sporten 

i en tidig ålder och redan då förväntas de hjälpa till. Barns arbete med hästar har setts som 

fostrande. Arbetet som är nödvändigt för att hålla på med hästar har ofta varit tungt, 

krävande, skadligt och starkt styrt av en vuxenvärld. Det är också här ridsporten återigen 

skiljer sig från annan sport då de aktiva förväntas arbeta med så mycket annat än bara 

ridningen. Hästen och stallets omvårdnad är viktiga delar av den praktiska fostran som barn 

och ungdomar möter i stallet (Hedenborg, 2009).  

 

Även Nikku (2005) diskuterar stallkulturen och tävlandet. Hon skriver hur en strävan efter 

makt och framgång är en sida av hästkulturen som existerar jämsides med omhändertagandet, 

gullandet och pysslandet. Men att rida behöver inte nödvändigtvis vara inriktat mot tävlandet. 

Ridlektionens syfte kan likväl vara enbart för nöjes skull eller för motionen. Det måste inte 
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heller alltid vara ridningen, själva utövandet av sporten, som är det huvudsakliga skälet till att 

folk söker sig till stallet (Nikku, 2005, s. 31).  

 

Plymoth (2012) skriver även hon om idrott och fostrande. I sin artikel “Var så god och led! 

Fostran och genus i stallmiljö” diskuterar hon om idrottsutövande haft en fostrande verkan 

för unga både historisk och i nutid. När det kommer till effekten av idrottande är det värden 

som självdisciplin, laganda och fysisk fostran som lyfts fram. I Plymoth artikel är det främst 

ridsportens fostrande praktiker och dess meningsskapande i en nutida samhällskontext som är 

i fokus. Ridsporten och stallmiljö kan enligt henne ses som en form av fritidens skola där 

möjligheter ges till lärande som går utöver stallmiljöns egna förutsättningar och praktik 

(Plymoth, 2012, s. 19).  Plymoth (2012) analyserar Svenska ridsportförbundets organisations- 

och medlemstidning häst & ryttare och hur de i tal och bild formulerar en slags läroplan för 

fostran. Forsbergs avhandling som vi nämnt i föregående avsnitt nämns även här av Plymoth 

som något som gett ledarskap inom stallmiljö en slags vetenskaplig legitimitet. Plymoth själv 

vill genom sin artikel bidra till att “visa hur representationer av femininitet och maskulinitet 

konstruerar och kommunicerar identiteter som möjliggör olika positioner genom fostran i 

stallmiljöns olika kompetenser” (Plymoth, 2012, s. 23). 

 

Plymoth gör sin analys i relation till två teman som knyter an till fostran: Kompetens och 

framtid, där kompetensen står för det som bör läras i stallmiljö men också strukturen i det 

som förmedlas. Framtid handlar om de positiva scenarion som den aktive inom ridsport kan 

hänföra till praktiker och kompetenser som lärs ut och förmedlas inom ridsport och stallmiljö 

(Plymoth, 2012, s.24). Inom avsnittet kompetens redovisar Plymoth sin analys av tidningen 

häst & ryttare med fokus på säkerhet. Det är en känd ryttare med stor kompetens som 

instruerar avsnitten som handlar om säkerhet i tidningen. Här drar Plymoth också en slutsats 

om att de ofta är männen som ses som instruktörer i dessa avsnitt av tidningen, medan 

kvinnorna är de som sitter på hästen/utför de handlingar som instrueras. Hon hävdar vidare 

att det är fostrandet som implicerar att hästkarlar med erfarenhet står för kunnande och har 

inom ridsporten en form av tolkningsföreträde. Kunnandet är män och de som lär sig är 

kvinnor (Plymoth, 2012, s. 28). 

 

Avsnittet framtid handlar om vilken framtid en kan få inom hästsektorn. Det diskuteras först 

hur ridning vanligtvis inte beskriv som en sport och hur tidningen häst & ryttare försökt 

förstärka sportstämpeln genom att exempelvis fokusera på rätt träning och kosthållning. 
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Vidare går Plymouth in på vilka yrken som är möjliga inom hästsektorn. Men den 

professionella vägen är däremot inte den enda, det ideella ledarskapet finns också. Att 

engagera sig i stallmiljö erbjuder en bred potential till utveckling. Representationer av fostran 

till ledarskap framkommer i texter där relationen mellan häst och människa behandlas, där 

även människans ledarskap över hästen särskilt lyfts fram. Det kan också handla om de olika 

ledande positionerna i stallmiljön. Tidskriften lyfter speciellt fram “ledarskapsutbildningar, 

styrelsearbeten och andra ledande funktioner knutna till organisationen, lokalt och centralt.” 

(Plymouth, 2012, s. 30). Det som också verkar vara unikt med det ideella ledarskapet inom 

ridsporten är att det dels är många som vill utbilda sig inom ledarskap, dels att det är så 

många som vill göra det frivilligt (Plymoth, 2012, s. 31). 

 

2.6 Fostran inom andra idrotter 

I sin doktorsavhandling “kom igen gubbar” skriver Jesper Fundberg (2003) om fotboll och 

maskulinitet. Fundberg har under fyra år följt ett fotbollslag som i början av studien går i 

femte klass. Han har både observerat och intervjuat spelare, ledare och föräldrar. På samma 

sätt som Forsbergs (2007) flickor kunde se en tydlig hierarki i stallmiljö präglas även 

fotbollspojkarnas relationer i laget av hierarki, kamratskap, gemenskap, lek och allvar. Den 

stora skillnaden är att tävlingsfostran har en större plats inom fotbollen. Att balansera 

tävlingsfostran och föreningsfostran var ständigt ett pågående projekt inom laget. 

Ledarna var självklara auktoriteter som oftast sattes i centrum, både pojkarna och föräldrar 

lyssnade till dem (Fundberg, 2003. s. 195). Fundberg diskuterar även spelarnas relation med 

vuxna män och frånvarande fäder där pojkfotbollsledarna sågs som ett alternativ. Ledarnas 

medverkan i fostran av pojkarna bidrar till att idrottsrörelsen ser sig själv som viktig och 

betydelsefull i dessa frågor (Fundberg, 2003. s. 195).  

 

Även Redelius (2002) skriver om fostran inom olika sporter i sin avhandling “ledarna och 

barnidrotten”. Genom både frågeformulär och intervjuer har hon gjort en jämförelsestudie om 

de olika sporternas ungdomsledare. De sporterna hon studerat är basket, fotboll, golf, 

gymnastik, ridsport och simning. Redelius har dels använt sig av olika former av kapital och 

habitus när hon analyserat materialet. Vidare beskriver Redelius olika aspekter som idrotten 

fostrar, hon beskriver att ledarna hade en vilja att utveckla barn till att bli självständiga och 

kreativa. Men hon upplevde att det snarare var det motsatta som skedde då det var de 

ordningsamma och hängivna barnen som upphöjdes av ledarna, inte de som gick sina egna 

vägar och var lite “udda”, vilket kan ses som självständigt och kreativt (Redelius, 2002, s. 
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202). Således anser Redelius att det som fostrades snarare var ordning och lydnad istället för 

kreativitet och självständighet.   

 

Redelius studie fokuserade mycket på genusperspektivet i sin avhandling. Några intressanta 

skillnader mellan idrotternas ledare var just könsfördelningen, där det tydligt visade att golf, 

fotboll och basket var mansdominerat och ridsport, gymnastik och simning var 

kvinnodominerat. En annan intressant skillnad var ledarnas sociala position där 61% av 

männen tillhörde en högre tjänstemanna-kategori och 21% tillhörde arbetarklass. Redelius 

fortsätter med att sätta det i ett habitusbegrepp och beskriver att tolkningen inte är en 

tillfällighet då individer som redan har en högre och ledande position är villiga att ta sig an ett 

idrottsledaruppdrag. Detta då de är vana att leda i sitt yrke och har således redan ett habitus 

där ledarskapet ingår naturligt (Redelius, 2002, s. 98).   

 

2.7 Sammanfattning 

I inledningen till kapitlet nämner vi att det finns begränsad forskning kring ridsport. Den 

forskning som vi hittade fokuserade främst på identitetsskapande och genus, men behandlar 

även till viss del frågor om ledarskap och fostran. Vår bedömning är att detta har varit 

relevant för vår studie. Vi har presenterat forskning som främst fokuserar på interaktionen i 

stallmiljö inom de tre teman som tidigare presenterats - mötet med hästen, mötet med 

människor och mötet med stallmiljön. I kapitlet presenterade vi även forskning med fokus på 

ledarskap och fostran inom stallmiljö samt fostran inom andra idrotter för att se om det finns 

någon betydelsefull skillnad. Vi har valt att inte presentera forskning inom socioekonomiska 

faktorer då vi ville fokusera på forskning som gjorts inom ridsport. Vi har inte heller hittat 

relevant forskning som undersöker socioekonomisk bakgrund i relation till ridsport. I 

kommande teorikapitel kommer däremot en grundlig genomgång av Bourdieus former av 

kapital.  
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3.Teori 

I detta kapitel presenterar vi de teorier och begrepp som vi använt oss av i uppsatsen. Först 

beskriver vi Pierre Bourdieus teorier om former av kapital och habitus. Detta för att kunna 

analysera respondenternas bakgrunder i ett socioekonomiskt sken. Vi använder oss slutligen 

av Erving Goffmans begrepp tron på rollen och Randall Collins teorier om 

interaktionsritualer för att kunna belysa vikten av interaktioner i stallmiljö. 

 

3.1 Kapital  

Bourdieu beskriver begreppet kapital som en sorts kapacitet där varje enskild aktör kan 

erhålla olika fördelar. Han delar upp kapitalet i tre olika kategorier, kulturellt kapital, 

ekonomiskt kapital och socialt kapital (Bourdieu, 1986, s. 241-258).  

Det kulturella kapitalet innebär att aktören har stor tillgång av kulturella och intellektuella 

förmågor, till exempel mycket och hög utbildning och akademiska meriter eller stor kvantitet 

av konst. Det kulturella kapitalet varierar också beroende på vilken period det är, hur 

samhället ser ut och vilken social klass aktören har. Det sociala kapitalet innebär hur aktörens 

aktuella och potentiella relationer och kontakter ser ut. Storleken på kapitalet påverkas 

beroende på hur stort aktörens nätverk är och hur stor förmåga aktören har att kommunicera. 

Vidare nämner han det ekonomiska kapitalet och det innebär, som det låter, hur stora 

ekonomiska tillgångar aktören besitter. Det kanske viktigaste begreppet är symboliskt kapital, 

vilket inte är ett eget kapital i sig utan det som erkänns och ses av sociala grupper som 

värdefullt (Broady, 1989, s. 1-2). Bourdieu menar att det krävs att aktören har en eller flera 

kapital och ett ömsesidigt erkännande för att uppnå ett symboliskt kapital (Bourdieu, 1986, s. 

241-258). Det räcker inte att ha ett stort kulturellt kapital om aktören inte vet hur det ska 

förmedlas. Vi använder de olika kapitalen i syfte för att tolka respondenternas 

socioekonomiska förutsättningar.  

 

3.2 Habitus 

Bourdieu skriver också om begreppet habitus som han beskriver som en produkt av tidigare 

sociala villkor, således den beskaffenhet aktören har för att kunna tänka och handla. Habitus 

påverkas av den bakgrund aktören besitter, såsom uppfostran, värderingar i familjen, hur den 

ekonomiska situationen sett ut och vilka erfarenheter som hämtats från uppväxten. Habitus 

kan ses från två olika perspektiv, i det första så är varje aktörs habitus individuell vilket 

bidrar till hur aktören uppfattar olika fenomen. I det andra perspektivet är habitus mer 



14 
 

strukturellt då det skapas ur ett sammanhang och delas med andra aktörer som uppfostrats i 

en liknande miljö. Fler aktörer med liknande habitus bildar tillsammans en klass som delar 

bland annat kulturella mönster och konsumtionsmönster. Habitus omfattar även värderingar, 

vanor och känslor som kan påverka individen både i nuet och i framtiden och framtida 

yrkesliv. Habitus kan också påverka de val som aktören ställs inför genom att habitus gör det 

möjligt att se vilka vägar som existerar och vilka vägar som är snåriga, det gör att vi kan 

definiera habitus som en underliggande och omedveten princip för handlande (Bourdieu, 

1999, s. 18-19).  

 

3.3 Interaktionsritualer 

I sin bok ”Interaction Ritual Chains” skriver Randall Collins (2004) om interaktionsritualer. 

Det är en teori om tillfälliga möten bland människor med känslor och kännedom, eftersom de 

har gått igenom kedjor av tidigare möten. Collins skriver vidare om att hans analytiska 

strategi är att utgå ifrån dynamiken av situationer; härifrån kan vi härleda nästan allting som 

vi vill veta om individer. En situation är inte bara ett resultat av individerna som kommer in i 

den, inte heller är det en kombination av individer. Situationer har lagar och processer i sig 

själv och det är detta som interaktionsritualsteorin handlar om (Collins, 2004, s. 4-5).  

 

Centralt inom en interaktionsritual är den process där deltagarna utvecklar ett ömsesidigt 

fokus på uppmärksamhet och blir indragna i varandras fysiska mikro-rytmer och känslor.  

Ritualer är konstruerade av en kombination av ingredienser som växer till olika nivåer av 

intensitet som resulterar i ritualens utfall som är solidaritet, symbolik och individuell 

emotionell energi. Collins beskriver detta i form av en modell som kallas “de ömsesidiga 

fokuset / emotionella medbringandet-modellen” denna modell gör det möjligt att undersöka 

varje del av den process som en interaktionsritual är (Collins, 2004, s. 47). 

 

En Interaktionsritual har fyra beståndsdelar: 

1. En grupp som samlas - två eller fler personer samlas fysiskt på samma ställe, de blir 

påverkade av varandras fysiska närvaro vare sig de är medvetet eller ej.  

2. Barriär mot utomstående - det finns en barriär mot utomstående så det är tydlig vilka de är 

som deltar och vilka som är exkluderade  

3. Ett gemensamt fokus av uppmärksamheten - personerna i interaktionsritualen riktar 

gemensamt sitt fokus på samma objekt eller aktivitet, och genom att kommunicera detta 

fokus till varandra blir de gemensamt medvetna om andras fokus av uppmärksamheten.    



15 
 

4. Delad stämning - gruppen delar en gemensam stämning eller en känslosam erfarenhet.  

(Collins, 2004, s. 49)  

 

Till de fyra beståndsdelarna finns också fyra resultat av interaktionsritualen. Om 

beståndsdelarna framgångsrikt kombineras och byggs upp till höga nivåer av ömsesidigt 

fokuserad och känslomässigt delad uppmärksamhet, erfarar deltagarna: 

1. Gruppsolidaritet - en känsla av medlemskap  

2. Emotionell energi i individen - en känsla av förtroende, upprymdhet, entusiasm och 

initiativ till åtgärder.  

3. Symboler som representerar gruppen - emblem eller andra representation (visuella ikoner, 

ord, gester) som medlemmarna känner är förknippade med de själva kollektivt. Personer med 

positiva, upprymda känslor av gruppsolidaritet har en stor respekt för symbolerna och 

försvarar dem mot respektlöst beteende från utomstående.  

4. Känslor av moral - känslan av att det är rätt att följa gruppen, respektera dess symboler och 

försvara båda delarna mot överträdare (Collins, 2004, s. 49).  

 

Collins teori om interaktionsritualer kommer i vår uppsats användas för att analysera 

respondenternas berättelser om interaktioner ur ett grupperspektiv. Detta för att kunna tolka 

de grupperingar som kan finnas i en stallmiljö och hur samspelet fungerar mellan dessa.  

 

3.4 Tron på rollen 

Erving Goffman använder metaforer från teaterns värld som ett sätt att förstå social 

interaktion i andra sammanhang. Genom detta utvecklar han ett dramaturgiskt perspektiv på 

social interaktion. Goffmans dramaturgiska perspektiv vilar på två existentiella 

förutsättningar. För det första delar vi alltid sociala interaktioner med andra individer och om 

vi är ensamma så tänker vi på hur andra individer skulle ha tänkt och gjort i samma situation. 

För det andra så saknar vi en tillförlitlig kunskap om dem vi delar den sociala situationen 

med, men vi väljer nästan alltid att lita på dem ändå (Goffman, 2020, s. 28).  

 

När en individ spelar en roll förutsätter hen att de som observerar ska ta de intryck som 

framförs på allvar. De som observerar förväntas alltså att tro på att den person de ser framför 

sig verkligen besitter de egenskaper hen framför. I linje med detta hittar vi den populära 

uppfattningen att individen gör sitt framträdande och spelar sitt spel “till förmån för andra 

människor” (Goffman, 2020, s. 67). Vi ska här kasta om frågan och se på individens egen tro 
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på det intryck av äkthet som hen försöker skapa hos de hen befinner sig bland. Vi har två 

överdrifter inom detta. Vid den första finner vi att aktören kan bli fullständigt bedragen av sitt 

eget beteende; hen kan bli övertygad om att de intryck av äkthet som hen framför är tvättäkta. 

Alltså aktören spelar rollen så bra att hen själv faktiskt börjar tro på framträdandet.  

Vid den andra överdriften finner vi att aktören inte alls låter sig övertygas av sitt eget 

nummer. Dessa blir som två motpoler i en aktörs agerande (Goffman, 2020, s. 68).  

 

Teorin tron på rollen kommer användas för att analysera de interaktioner i en stallmiljö som 

sker på mikronivå. Där en ensam individ interagerar med stallmiljön i sig och med hästen. 

Främst för att kunna tolka om respondenterna tränas i vissa egenskaper i stallmiljön. 

 

4. Metod och material 

I detta kapitel kommer vi presentera den metodologiska ansatsen vi valt, vilken metod vi 

använt oss av för att samla in vår empiri, samt hur vi gått tillväga när vi kodat och 

analyserat vårt material.  

 

4.1 Metodologisk ansats  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats då den bäst lämpar sig 

för att utgå från det empiriska materialet istället för en teori (Szklarski, 2019, s. 148.). Då vår 

uppsats bland annat undersöker hur kvinnliga chefer beskriver sina upplevelser i stallmiljön, 

är vår utgångspunkt den empiri vi samlat in, med stöd i de tidigare nämnda teorierna. 

Fenomenologi innebär att all fakta om omvärlden, både i det vardagliga och det vetenskapliga 

tänkandet, innefattar olika konstruktioner. Var och en har ett eget och specifikt sätt att se på 

fenomenen. Det innebär att det inte finns några rena, enkla fakta, utan all fakta påverkas av 

vårt undermedvetna vilket leder till att det endast rör sig om tolkande fakta. Vi uppfattar helt 

enkelt fenomenen utifrån vad som är relevant för oss (Schütz, 2002, s. 29). Fenomenologi 

fokuserar således på hur världen med sina fenomen levs, upplevs, ageras och beskrivs av 

människor (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Det är i högsta grad ett fenomen vi 

studerat, då vi lagt stor vikt vid respondenternas egna beskrivningar av deras upplevelser. 

De metodval vi gjort har medfört vissa begränsningar, främst att vi inte kan dra någon 

generell slutsats utifrån det insamlade materialet. Vi kan inte heller applicera resultatet på en 
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population. Utifrån våra respondenters berättelser kan vi däremot tolka och sammanfatta 

deras beskrivningar för att få djupare förståelse och se om det finns ett mönster. 

4.2 Datainsamlingsteknik 

Vår datainsamlingsteknik har varit kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vid en 

semistrukturerad intervju är det viktigt att tonvikten ligger på respondentens svar, hur de 

uppfattar och tolkar frågor och skeenden (Bryman, 2018, s. 563). Detta passade oss då vi vill 

närma oss respondenternas erfarenheter på ett flexibelt och öppet sätt (Bryman, 2018, s. 562 - 

563). Vi använde oss av en intervjuguide (bilaga 1) med tre övergripande teman och 

huvudfrågor. Detta gjorde att respondenten fick en stor frihet att utforma sina svar, utan att vi 

hamnade för långt bort från undersökningens syfte (Bryman, 2018, s. 563). Genom att vi även 

använder oss av en fenomenologisk ansats var det av stor vikt att få svar på hur 

respondenterna själva beskriver hur de uppfattat och uppskattat sin tid i stallmiljön samt sin 

syn på ledarskap. Detta för att kunna koppla upplevelserna i stallmiljön till hur de beskrivs 

som relevanta i yrkesrollen. 

 

För att få svar på våra forskningsfrågor konstruerade vi en intervjuguide med följande 

övergripande teman:  

1. Bakgrund - behandlar respondenternas bakgrund i arbetslivet, stallet samt deras 

socioekonomiska bakgrund.  

2. Stallmiljö - behandlar frågor om respondentens tid i stallet, eventuellt engagemang i en 

förening/ungdomssektion, samt om de har haft nytta av sin bakgrund som hästtjej och i så fall 

i vilka situationer.  

3. Yrkesroll - behandlar frågor om respondentens nuvarande arbete, hur de själva uppskattar 

sitt ledarskap och vad respondenterna själva tror har bidragit till deras ledarskapserfarenheter.  

 

4.3 Urval 

I det här avsnittet kommer vi presentera de urvalskriterier vi utgått från samt presentera våra 

respondenter. Vi har valt att dela upp avsnittet i två delar för att få en bättre övergripande bild 

av hur vi gått tillväga.  

 

4.3.1 Urvalskriterier 

Vi har i vår studie valt att intervjua kvinnor som har eller har haft en chefsposition och som 

har vistats i stallmiljö som ung. Vi har använt oss av ett målstyrt urval för att välja ut 
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respondenter till vår undersökning. Detta innebär att vi strategiskt har valt ut de respondenter 

som varit mest relevanta för vår undersökning. Detta är även ett icke-sannolikhetsbaserat 

urval vilket innebär att det inte går att generalisera till en population (Bryman, 2018, s. 496). 

 

Våra kriterier har varit att kvinnorna ska ha vistats i stallmiljö under minst ett par år som ung 

(i åldern 5-15) antingen på en ridskola eller haft egen häst. När det kommer till kriterier kring 

chefsposition vill vi att kvinnorna ska ha eller har haft en högre uppsatt chefsposition, med 

visst inslag av personalansvar inom organisationen. Vi väljer att inte ha några vidare 

begränsningar på hur stor arbetsgruppen är eller hur lång tid de varit chef.  

 

4.3.2 Respondenter 

För att hitta respondenter som passar inom ramen för våra kriterier har vi först och främst 

använt oss av våra egna kontakter, vi har frågat personer i vår närhet om de har någon på sin 

arbetsplats som de tror är relevant för vår studie. Vi har också ställt frågan i olika nationella 

facebookgrupper med hästrelaterad inriktning om någon vill ställa upp i studien. Detta har lett 

till en stor variation bland våra respondenter, då många varit utspridda över landet samt haft 

olika inriktningar i chefsrollen. Vid den första kontakten med intressanta respondenter 

skickades ett informationsbrev (bilaga 2) där vi meddelade syftet med undersökningen. 

 

De respondenter vi intervjuat presenteras i tabellen nedan, där namnen är fiktiva.  

Namn Ålder Titel Intervjulängd ca 

Hanna 47 år Gruppchef, offentlig myndighet 40 min 

Anna 40 år Park- och naturchef, offentlig myndighet 45 min 

Elin 46 år Chef, privat sektor  60 min 

Britt 60 år Chef, privat sektor 40 min 

Denise 46 år Verksamhetschef, privat sektor 60 min 

Fanny 44 år Supply chain chef, privat sektor 40 min 

Lina 52 år Företagsägare, privat sektor 45 min 

Gunnila 52 år Planeringschef, offentlig myndighet 45 min 

Maria 49 år Ordförande, rikstäckande förbund 45 min 

Tabell 1. Beskrivning av respondenter med fiktiva namn.  
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4.4 Tillvägagångssätt 

För att samla in vår empiri har vi genomfört nio intervjuer. Vi bokade däremot in tolv 

intervjuer men på grund av olika omständigheter från respondenternas sida kunde alla 

dessvärre inte genomföras i tid. Vi anser däremot att vi fått tillräcklig mättnad i vår empiri för 

att kunna gå vidare med studien trots bortfallet. Två intervjuer hölls på plats, ena på 

respondentens arbetsplats och den andra i en hotellobby, tre intervjuer hölls via telefon och 

fyra intervjuer hölls genom videosamtal via mötesverktyget Zoom. Merparten av intervjuerna 

hölls på distans då större delen av våra respondenter befann sig utspridda över hela Sverige 

och även utomlands. Överlag tyckte vi att det gick bra att hålla intervjuer på distans. Det var 

en del strul med tekniken till och från, men våra respondenter hade överseende med detta och 

tog det med ro. De flesta var vana och bekväma med att använda mötestekniken, nu när de 

flesta har arbetat och fortfarande arbetar hemifrån till viss del. Det viktigaste för oss var att 

respondenten skulle känna sig så avslappnad som möjligt. Därav de tre intervjuerna via 

telefon, en respondent var inte bekant med mötesverktyget och de andra två tog intervjun på 

“språng” och telefon blev det lättaste verktyget. Vi märkte ingen skillnad mellan intervjuerna 

rent kvalitémässigt beroende på hur de genomförts utan den stora skillnaden låg i hur 

frispråkiga respondenterna var.  

 

Under de första intervjuerna på distans försökte vi, författarna, sitta tillsammans för att 

underlätta kommunikationen mellan oss två, men då vi hade svårt att hitta en lugn plats 

genomfördes merparten av intervjuerna på skilda platser. För det mesta delade vi upp 

intervjun som följande; en av oss hade huvudansvar att leda intervjun och den andre hade då 

sin mikrofon avstängd och fokuserade istället på att anteckna. Behövde den andre säga något 

slog den på ljudet på mikrofonen vilket den som höll intervjun noterade och kunde då pausa 

vid ett lämpligt tillfälle för att släppa in den andre personen. Vi turades om att ha 

huvudansvar för intervjun för att få en jämnare arbetsbörda. Vi spelade in samtliga intervjuer 

för att senare kunna göra en mer korrekt transkribering. Anteckningar vid intervjuerna 

gjordes för att säkerställa att materialet inte gick förlorat utifall inspelningsutrustningen 

felade. 

 

4.5 Analys  

Transkriberingen av empirin delades upp oss emellan för att fördela arbetsbördan och minska 

tiden det annars skulle ta att transkribera allt material tillsammans. Vi har valt att vara något 

selektiv i vår transkription och valt att inte transkribera när den som håller i intervju håller 
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med genom att säga “mm” eller liknande. Vi har inte heller transkriberat de tillfällen vi haft 

teknikstrul eller gått ifrån ämnet en kort stund.  

  

Vi har utgått från en induktiv ansats då vi analyserat vår data genom att dra generella 

slutsatser utifrån empirin snarare än med en viss teori i grunden och har således försökt 

analysera mer öppet och utan fördomar (Frejs och Thornberg, 2019, s. 23-28). I vår kodning 

utgick vi från tolkande fenomenologisk analys (IPA) då vi tycker det är relevant att analysera 

hur respondenten ser på ämnet ur sin synvinkel och hur denne upplever fenomenen (Smith, 

Jarman & Osborn, 1999, s. 218).  När vi utförde kodningen skrev vi ner sammanfattningar 

och delar vi tyckte var intressanta att notera i den vänstra marginalen. I den högra marginalen 

valde vi att skriva teman och nyckelord (stallkulturen, ledaregenskaper, kapital, mötet med 

hästen etc) för att kunna kategorisera transkriberingen (Smith, Jarman & Osborn, 1999, s. 

220-221). Vi valde att tydliggöra nyckelorden genom att färgmarkera den del i citatet som vi 

kopplat till de olika kategorierna för att underlätta kodningen. Ett citat från Denise som vi 

markerade med blått för att representera stallkulturen var “[T]ävlingsinriktad miljö, vem som 

hade finast och dyrast saker”. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet kan vara svåra att översätta på en kvalitativ studie enligt Bryman. 

Dessa begrepp är mer vanliga inom kvantitativ forskning (Bryman, 2018, s. 465). Validitet 

innebär att en forskare mäter det den säger att den ska mäta. Vi kan med god säkerhet säga att 

vi uppfyller det kriteriet.  

 

När det kommer till reliabilitet har vi både extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet står 

för huruvida en undersökning kan replikeras, alltså upprepas. Detta kan vara svårt i en 

kvalitativ studie då det inte går att frysa ett socialt rum och göra exakt en likadan studie 

(Bryman, 2018, s. 465). Vi anser däremot att vår studie är ett av de fall som till stor del går att 

replikera. Skulle någon annan intervjua tio andra kvinnliga chefer med bakgrund inom 

stallmiljö skulle de förmodligen få olika svar men med liknande innebörd.  

Intern reliabilitet handlar om att de forskare som genomfört en studie är överens om hur de 

ska tolka det som ses och hörs under studiens gång (Bryman, 2018, s. 465). Detta kriterium 

har vi uppfyllt, då vi under studiens gång har suttit tillsammans för att koda, tolka och 

diskutera empirin samt den tidigare forskning vi använt oss av.   
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4.7 Etiska överväganden  

Tillämpningen av etiska krav är viktigt inom kvalitativ forskning. Vetenskapliga 

undersökningar behöver följa de regler som är framtagna av forskarsamhället för att kunna 

genomföras (Widerberg, 2002). Riktlinjerna delas upp i fyra huvudkrav: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Vi har strävat efter att uppfylla de fyra huvudkraven genom att enligt informationskravet, 

tilldela alla respondenter ett informationsbrev där vi meddelar, enligt samtyckeskravet, att 

deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under hela processen. Enligt 

konfidentialitetskravet avidentifieras allt material så att det inte går att identifiera våra 

respondenter i undersökningen. Detta genom att byta ut namn, ort, arbetsplats samt annan 

identifierbar information. Vi valde att byta ut respondenternas namn framför att ta bort dem 

för att göra studien mer personlig att läsa. Innan intervjuerna frågade vi även om 

respondenterna godkänner att vi spelar in intervjun för att lättare kunna transkribera därefter. 

Allt det inspelade materialet förvaras så att endast vi och handledaren har tillgång till det. Till 

sist enligt nyttjandekravet har vi varit tydliga med syftet med studien och att den kommer att 

publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

Vi anser att vår studie endast behandlar känslig information i form av att vi berör 

respondenternas socioekonomiska bakgrund. Vi har därför inte frågat direkt om till exempel 

den ekonomiska situationen utan ställde frågor som är mindre känsliga för att ändå kunna 

undersöka hur den socioekonomiska bakgrunden sett ut.  

5. Resultat  

I det här kapitlet redovisar vi det resultat vi fått fram genom att analysera vår empiri i 

förhållande till de teorier vi tidigare redovisat. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar har vi genomfört nio intervjuer med kvinnliga chefer som har en bakgrund 

inom ridsport, vi kommer ställa denna empiri mot Bourdieus teorier om kapital och habitus 

samt Collins och Goffmans interaktionsteorier. Vi har delat upp kapitlet i fyra huvudavsnitt 

som motsvarar våra tre frågeställningar samt ett sista sammanfattande avsnitt.  

 

5.1 Socioekonomisk påverkan 

För att besvara första frågeställningen “Hur kan kvinnliga chefers socioekonomiska bakgrund 

tolkas i relation till deras yrkesroll? ställde vi samtliga av våra respondenter frågor kopplade 

till deras socioekonomiska bakgrund. Efter att ha analyserat respondenternas svar valde vi att 
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dela upp detta avsnitt i två delar - den socioekonomiska bakgrunden som en förutsättning för 

vistelsen i stallmiljön och den yrkesroll de har idag (5.1.1) samt hur stallmiljön och habitus 

har påverkat de olika kapitalen (5.1.2).  

 

Socioekonomisk bakgrund handlar om mer än bara hur mycket pengar en person har, därför 

använder vi oss av Bourdieus teori om kapital. Han delar in kapital i tre olika kategorier; 

kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och socialt kapital (Bourdieu, 1986, s 241-258). I 

följande avsnitt kommer vi presentera respondenternas svar på frågorna om deras 

socioekonomiska bakgrund kopplade till de olika formerna av kapital. Vi kommer börja med 

att presentera kapital som en förutsättning, kulturellt kapital som förutsättning för positionen 

som chef och ekonomisk kapital som förutsättning för att få rida från första början. Sedan 

kommer vi presentera socialt kapital som något som utvecklats tack vare vistelsen i stallmiljö 

och även de habitus som skapats i miljön. 

5.1.1 Kapital som förutsättning 

Den första formen av kapital, kulturellt kapital berör bland annat respondenternas utbildning. 

En hög utbildning visar på ett stort kapital. Samtliga av våra respondenter har ett stort 

kulturellt kapital eftersom de alla har en högre akademisk utbildning om tre år eller mer. De 

har alla studerat på universitet eller högskola, däremot behöver vi ha i åtanke att det kulturella 

kapitalet förändras med tiden och samhället, således är det kulturella kapitalet inte lika stort 

hos de som studerat vidare under 2000-talet jämfört med de som studerade vidare under 1960 

och 70-talet (SCB, 2021). Respondenterna beskrev däremot sin skolgång olika och hade även 

olika attityder till att studera, nedan följer två citat som exempel;  

 

“Men jag tyckte att det var roligt att gå i skolan. Gjorde det egentligen på på alla nivåer och 

som sagt var haft lätt för mig haft mycket kompisar. Var, det var en väldigt trevlig och 

lättsam period i livet eller hela livet har varit lättsamt, men. Men skolgången och framför 

allt liksom studietiden, jag pluggade ju sen då till ekonom [på universitet] och det var ju 

väldigt roligt.”  

- Britt 

 

“Grundskolan var högst ordinär den var tråkig men komplikationsfri. Om jag säger så då 

jag har. Ja aldrig varit något problem i skolan, men det var inte så upphetsande. “ 

- Hanna 

 

Få av våra respondenter har aktivt studerat vidare för att bli just chef. Det är bara två av nio 

som faktiskt har gått en högre utbildning mer inriktad mot just ledarskap. Bland våra 
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respondenter är det bland annat två som studerat ekonomi, en som studerat biologi och en 

som studerat friskvårdspedagogik. Samtliga respondenter har däremot i efterhand gått olika 

ledarskapsutbildningar och ofta flera, både privata och genom arbetsgivare. Därav har de 

byggt på sitt kulturella kapital. Det stora kulturella kapitalet kan tolkas som en förutsättning 

för rollen, men även som en bieffekt av att vara chef då respondenterna fått möjlighet att 

utöka kapitalet genom sin arbetsposition.  

 

När det kommer till det ekonomiska kapitalet har det varit spritt mellan respondenterna. De 

flesta har växt upp i hus, det är bara två av respondenterna som växt upp i lägenhet. Däremot 

behöver detta inte betyda att de som växt upp i hus haft ett större ekonomiskt kapital. Våra 

respondenter var utspridda över hela Sverige och det är en stor skillnad på boendekostnaden 

beroende på om de är uppvuxna i Stockholm eller Värmland. Så här beskrev två av 

respondenterna själva sitt ekonomiska kapital som barn:  

 

“Nej, jag har väl haft en helt vanlig uppväxt. Har kunnat ja fått varit med i de sporter jag 

har gjort, det jag egentligen har velat. Jaa, inte haft supermycket pengar, så det är inte att 

man har fått möjlighet att ha spritt nya grejer”  

          - Fanny 

 

“Givet mina föräldrars bakgrund och den den kostnaden var att rida. Så satte jag ganska 

tidigt en karriärplan vad jag ville kunna och och hur jag skulle uppnå det jag vill uppnå 

och och det var hela tiden att jag skulle kunna rida. Så att då då skulle man ju vara chef 

liksom?” 

- Elin 

 

Vi har inte upptäckt några extremfall eller en tydlig över-/arbetarklass bland våra 

respondenter, utan de flesta verkar ha befunnit sig på medelklass-spektrat. Som citaten ovan 

visar beskrev respondenterna att de kommer från bra förhållanden och fått möjlighet utöva de 

intressen de haft. De har däremot inte haft de dyraste prylarna och saker i överflöd vilket flera 

respondenter beskrev på liknande sätt. Det är få av respondenterna som haft råd med egen 

häst som barn och där har ridskolan varit av stort värde.  

 

5.1.2 Kapital från stallmiljön & habitus 

Det sista kapitalet är det sociala kapitalet vilket visar hur stort socialt kontaktnät en person 

har. Hur det sociala sammanhanget har sett ut hos våra respondenter varierade även det. En 

del av respondenterna hade det tufft socialt utanför och i stallet, med få eller inga kompisar 

och sökte sig till stallet för att hålla sig till djurens närhet och stallmiljöns lugn.  
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Andra beskrev sin tid i stallet som en plats där de hade ett stort umgänge och socialt 

sammanhang. Vi tolkar det som att de inte endast var där för att de var intresserade av sporten 

och hästarna utan också på grund av sammanhanget i stort. Det sociala kapitalet påverkas 

också av det sociala sammanhanget i stallet. Nedan följer två skilda beskrivningar från två av 

respondenternas tid i stallet.  

 

“[D]å var vi ju ett ganska tajt gäng av tjejer. [..] Ja, det var ju så här som börjar väl med 

att man var hästskötare då och så höll vi på med det bra länge och så fick vi ju. Sen hade 

vi ju stalljour på helgen. [..] miljön i sig var ju ganska hierarkisk och det var ju en tydlig 

liksom tjejerna, vem som var på vem som stod högst bland av ridskolechef och och de 

som kanske var lite äldre som hade egna hästar eller som hjälpte till med som man då 

seniorer man ska säga och sen vi hade vi ju en ungdomssektion också då. Och den satt vi 

ju med i hela det där järngänget, eller vad jag ska säga, som alltid var där. Så det var ju 

ganska tydliga regler för vad man fick och inte fick göra. Men gränsen för vad du fick 

och inte fick göra själv den var ju betydligt lägre än vad den är idag på en ridskola. ” 

          - Fanny 

 

 

“På ridskolan så var ja alltså anledningen till att jag trivdes så bra i stallet var nog och för 

jag hade ganska så här få eller inga kompisar när jag gick i skolan. Hästarna krävde 

kräver ju inte så mycket av en liksom så därför så var det min typ av djur att hänga med 

och. Hade väl inte egentligen någon? Jag ville nog vara med i stallgänget, alltså. Det var 

ju tjejer framförallt. Men det var en ganska hård. Ja hårda inträdesprov  

Ja man och det var ju någon typ av ledare där, föll man inte henne i smaken hade man 

inte någon chans så att komma in i det där gänget och det var aldrig min ambition så där 

heller så att jag var nog ganska ensam också i stallet. “ 

- Denise 

 

 

En av våra respondenter berättade att hon inte tillhörde det tuffa kompisgänget under sin tid 

som ung men genom att hennes barn började rida har hennes kontaktnät vidgats genom en ny 

gemenskap på ridskolan, som vuxen. En annan berättade även att de vänner hon hade i stallet 

är även hennes närmaste vänner idag.   

 

“[M]en alltså så många, framförallt nu i vuxen tid och när när man stöttade sina barn i 

hästvärlden så har vi ju fått vänner som vi liksom har blivit. Ja, man delar väldigt mycket 

med eftersom man har delat vardagen i stallet så man kommer väldigt nära andra 

människor“ 

- Britt 

 

“Ja, ja, jag hade bara kompisar i stallet under en viss period och och många av de vänner 

som jag har kvar i det som går hela vägen tillbaka till att man var liksom 6, 7 år de är 

ifrån stallet. Det är som en sekt.” 
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- Elin  

 

Det sociala kapitalet ser således olika ut hos våra respondenter men de likheter vi ser är hur 

respondenternas ser på stallmiljön. Alla beskrev stallet som en miljö där de utvecklas inom 

det kommunikativa på olika sätt vilket i sin tur kan leda till att det sociala kapitalet blir större 

beroende på att respondenterna lättare vet hur de ska förmedla kunskap. De bygger också upp 

ett socialt sammanhang på ett eller annat sätt som kan liknas vid habitus, då habitus byggs 

upp av erfarenheter och sociala sammanhang. Det betyder att ens perspektiv och sätt att 

orientera sig påverkas av ens habitus. Detta är något som går att notera i citaten nedan där 

respondenterna berättade om hur de tänker vid rekrytering i egenskap av chef.  

 

“Det gör jag säkert omedvetet. Medvetet också. Det är klart att jag liksom när man ser 

någon någon som har samma intresse och bakgrund som en själv så så knyter man väl 

kanske lite lättare till den tänker jag. Men sen brukar man lägga in värderingar också. Att 

har man ansvar för en häst. Det kostar ju ändå mycket pengar om man liksom har mycket 

ansvar och de flesta försöker få det här att fungera rätt bra så att det det ser jag nog som 

positivt. “ 

- Hanna 

 

“Men jag kan idag som i egenskap av arbetsgivare så tycker jag eller alla som skriver att 

dom är hästtjejer får ju direkt komma på intervju. Och det är ju såklart färgad av för att 

man dels för att man tycker att personer som håller på med hästar är sympatiska 

människor liksom och sen så vet man ju att man har ett högt ansvars liksom 

ansvarstagande och att man. Ja framför allt det att man bra på att ta ansvar och genomföra 

och slutföra uppgifter så sen finns det såklart undantag, men i grunden så tror jag att alla 

som håller på med hästar är bra personer liksom och inte är rädda för att ta liksom arbeta 

liksom. “ 

- Denise 

 

Vi tolkar det som att det habitus som våra respondenter har påverkar hur de handlar och 

tänker i en anställningsprocess. Det var även viktigt för respondenterna att känna en 

tillhörighet, då många pratade om förståelsen för hur andra med stallbakgrund fungerar och 

att de lättare knyter an till människor med liknande intresse, trots att interaktionerna i miljön 

sett olika ut. Med det sagt följer vår presentation av interaktioner i stallmiljön nedanför.  

 

 

5.2 Interaktioner i stallmiljö 

En stallmiljö är fylld av interaktioner, både med andra människor och med hästar. I en 

ridskola eller i ett större kollektivstall finns människor i olika åldrar och med olika 

bakgrunder och alla måste samarbeta med varandra. För att besvara den andra 
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frågeställningen “Hur beskriver kvinnliga chefer interaktionerna i stallmiljön som betydande 

för sin yrkesroll?” tolkar vi respondenternas svar i relation till Collins teori om 

interaktionsritualer (5.2.1) samt Goffmans teori tro på rollen (5.2.2).  

 

5.2.1 Interaktionsritualer 

Våra respondenter har haft en stor variation i hur de beskrev sin tid i stallet och de 

undermedvetna interaktionsritualer de har tagit del av. Collins (2004) beskriver 

interaktionsritualens beståndsdelar som: 1. En grupp som samlas, 2. Barriär mot utomstående, 

3. Ett gemensamt fokus av uppmärksamheten, 4. Delad stämning. 

I det här avsnittet kommer vi presentera de interaktionsritualer respondenterna själva beskrev 

att de tagit del av under sin tid i stallmiljö. Det vi är intresserade av är de egenskaper 

respondenterna säger att de har utvecklat i miljön och hur interaktionerna har varit viktiga för 

dem. Respondenten Anna beskrev sin tid i stallet som följande:  

 

“Det är nästan ett separatistiskt rum för unga tjejer där tjejer får ta plats och liksom vara 

ledare och vara starka och bitchiga liksom utan man att någon liksom ifrågasätter det och 

det är ju det behövs sådana rum.“ 

/../ 

“Jag jobbade ju mycket i stallet alltså och hjälpte till som funktionär på tävlingar och man 

hade. Vi hade [..] när man samlas och och målar hinder eller vad det kan vara liksom 

tillsammans i grupp och sen så käkar man mat tillsammans”  

- Anna 

 

Det Anna berättade om är inte ovanligt, flera av respondenterna berättade om hur det extra 

engagemanget och föreningslivet i stallet har påverkat dem i allt från hur de arbetar mer 

strukturerat, samarbetar och lägger upp en budget. När det kommer till att vara aktiv i en 

ungdomssektion eller styrelse i stallet kan Collins (2004) resonemang om beståndsdelarna i en 

interaktionsritual användas för att tolka det de beskrev som en interaktionsritual. Det är en 

grupp som samlas (sektion/styrelse), som har en barriär mot utomstående (möten enbart för 

medlemmar i styrelsen/sektionen), de har ett gemensamt fokus (stallet) och en delad stämning 

(lika drivna). Nedan följer två exempel på detta:  

 

 

“[..] så att vi vi jobbade ju väldigt mycket i stallet med saker som inte bara hade med 

hästar att göra för jag, jag skulle verkligen vilja säga att jag tror att en grej som man lite 

grann har missat i det här med att säga att att kvinnor blir ledare som har en bakgrund i 

stallet. Det är ju att det är ju inte bara själva hästarna och stallmiljön utan den tredje 

komponenten som ingen frågar om. Det är ju det unika som vi har i Sverige, nämligen ett 
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otroligt starkt föreningsliv och ett förbund och det finns inte någon annanstans i världen. 

[..] De grejerna tror jag verkligen har bidragit till att skola många kvinnliga ledare som 

fick ledarutbildning redan från att de var liksom 12 på det sättet. “  

          - Lina 

 

“[..] Jag tror ju att man tidigt skolas in i och arbeta strukturerat, ta ansvar. Vi fick ju, man 

hade ju sin egen liksom budget och egen ekonomi som vi drev och vi spara, hade sån här 

sparmål att nu skulle vi spara ihop till att köpa någon sadel till någon häst och ibland 

köpte vi en ponny och sådana här saker med den där ungdomssektionen. Man blir duktiga 

på att sätta mål och delmål. Det upplever jag i mitt arbetsliv att jag är något oftast bättre 

på än den medel chefen. Om det är en personlig sak, men jag tror att det har jag blivit 

fostrad i inne i stallet liksom ifrån början och att man driver.” 

          - Fanny 

 

 

Vissa av respondenterna var aktiva i olika sektioner och styrelser, där de beskrev arbetet som 

givande då de fick lära sig om styrelsearbete och ekonomi på ett sätt de inte gjort tidigare. De 

fick även i ung ålder ansvara för kafeteria och leda ungdomsgrupper i olika aktiviteter. En 

respondent berättade att detta la grunden och gjorde att hon fick upp ett intresse för 

styrelsearbete, något hon även jobbar med idag.  

 

Bland våra respondenter kunde vi även hitta personer som vi tolkade stod utanför den 

traditionella interaktionsritualen enligt Collins (2004) och inte varit engagerad i en 

styrelse/sektion, men ändå utvecklade egenskaper i olika interaktioner. Bland dessa var det 

själva interaktionen med hästen och stallmiljön i sig som stod i fokus. Vi tolkar det som att 

respondenterna inte har umgåtts i ett självklart gäng med andra tjejer och inte heller varit 

aktiv i det typiska extra engagemanget som sektionen eller styrelsen har drivit. Vissa har 

däremot varit extra engagerade kring hästen genom att vara skötare till en ridskolehäst eller 

liknande. Så här beskrev två av våra respondenter som inte haft något extra engagemang i 

stallet sin tid: 

 

“Då var jag alltid där. Det var ju min fritidsgård alltså. Jag åkte dit i alla fall. Jag var ju 

skötare på sådär så många hästar som man fick, å hade väl en speciell favorithäst också 

som som jag var andra skötare på blev aldrig försteskötare för att hon var ju populär.  

Nej, men jag var alltid i stallet, kan inte minnas liksom någonting annat än att jag var där 

nästan hela tiden” 

          - Denise 

 

 

“Det var ju själva ridskolan var ju en ganska tuff miljö väldigt hierarkisk med tjejerna där 

och väldigt mycket liksom vad ska jag säga ja, men jag tyckte då kanske inte att det var så 
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himlans mysigt, alltid väldigt bra hästar och bra ridlärare och så. Men men en del äldre 

tjejer som bestämde över yngre och och lite sådana strukturer som inte var så tilltalande, 

kanske sen var det liksom en bra miljö också. Det var ju väldigt liksom ordningsamt och 

det var väldigt mycket liksom struktur man fick lära sig där som man kunde ta med sig 

hem, men det var ju främst ridlärarna och den delen som som står för det kanske inte 

tjejerna som som bestämde som de tyckte, vilken häst som var deras och så.” 

          - Hanna 

 

Som Hanna i det tidigare citatet nämnde så går det ibland att urskilja en tydlig hierarki i mötet 

i stallkulturen. Bland respondenterna som red på en större ridskola kunde de tydligt se en 

hierarki, både bland de olika åldrarna, genom att de yngre passade upp på de äldre. Men även 

kring olika statussymboler som en egen häst och relationen till ridläraren. De följande citaten 

beskriver hur tre av respondenterna upplevde hierarkin i stallet:  

 

“Det var ju. Det är ju en stark hierarki i stallet, eller det är min erfarenhet och jag jag ser 

även idag på ridskolorna, men men det var inte bara dåligt alltså man faktiskt man man 

lärde sig liksom att förhålla sig till olika hierarkier och så. Men jag var helt klart en del av 

det. De som var i samma grupp som jag, de äger idag ridskolan” 

          - Elin 

 

“Nej det var väldigt mycket hierarkier dels i ålder, om man var äldre så var man ju lite 

coolare. Det var dom större tjejerna som liksom bestämde och var man yngst så fick man 

veta sin plats. Jag hade lite fördel av att jag var ganska bra på hantera hästar så jag fick 

liksom förtroendet utav dom stora tjejerna också och hålla på och fick hjälpa dem en del  

för att hästarna blir lugnare också. Och sen att jag var så intresserad. Det var ju lite 

skillnad det var några tjejer, aa de gillar att rida och sådär sen så åkte de hem och gjorde 

andra saker, men jag kunde ju vara i stallet bara för att vara där liksom, jag tyckte om att 

sopa och jag tycker om att göra iordning i sadelkammaren och hänga saker på rätt ställen” 

          - Gunilla 

 

“Ja, det är en specifik person varför hon var just den som styrde och ställde. Det kan jag 

inte riktigt svara på om hon hade någon typ av närmare relation med ridlärare så att 

hennes mamma var personlig vän med ridläraren, eller? Nånting sånt där? Och att hon 

därför hade lite mer fördelar än än de andra. Det vet jag faktiskt inte, men hon var också 

ganska hon tog för sig” 

- Denise 

 

Vi tolkar att hierarkin beskrevs som både positiv och negativ. Främst negativ från de personer 

som stod utanför de mer populära gängen och positivt från de personer som varit en tydlig del 

av den högre hierarkin. Bland de respondenter som ridit på en mindre ridskola eller bara i 

privatstall märktes ingen tydlig hierarki, där kan storleken på anläggningen spela in. De som 

inte märkte av en hierarki kan också ha varit en del av hierarkin utan att tänka på det själv. 
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Det kan även vara så att den högst upp på toppen inte reflekterar kring hur och varför den 

hamnade i sin roll.  

Genom respondenternas beskrivning av miljön tolkar vi att en stallmiljö är präglad av ett 

socialt samspel som pågår med flera olika grupperingar som alla har sina egna 

interaktionsritualer. Detta samtidigt som det också pågår en överhängande interaktionsritual 

genom det som Collin benämner som den viktigaste byggstenen i en interaktionsritual - 

gemensamt fokus av uppmärksamheten. Detta skapar en unik social miljö, där en tydlig 

hierarki finns, men där du ändå blir en del av det stora, oavsett vart i hierarkin du befinner 

dig. Det gemensamma fokuset av uppmärksamheten, intresset av och kärleken till hästen, gör 

att en ändå känner sig välkommen och som en del av något större. 

 

 

5.2.2 Tron på rollen 

Goffman använder begreppet tron på rollen för att beskriva det som sker när en person spelar 

en roll så väl att hen tillslut själv tror på rollen. I det här avsnittet kommer vi således fokusera 

mer på vad som händer på mikronivå i de olika interaktionerna i stallmiljön. 

Vi ställde samtliga respondenter frågan om de själva trodde att tiden i stallmiljö varit viktig 

för deras ledarskapsegenskaper, en fråga som gav många olika svar. Vi tolkar att merparten av 

respondenterna var övertygande om det medan andra var mer tveksamma. Det som 

respondenterna däremot var övertygade om var att de blev tränade i vissa egenskaper genom 

att vistas i stallmiljö. Nedan följer två exempel:  

 

“[J]ag tror i stort så att man har eller att jag har haft väldigt stor nytta då just det här att 

kunna driva saker själv, att kunna samarbeta med väldigt många olika typer av människor 

och att vara ganska modig faktiskt. För man kan ju liksom inte vara någon feglort om 

man ska hålla på med de här stora djuren utan man måste vara ganska modig och ska man 

tävla dessutom så får man vara också ganska modig och våga ge sig ut, så och göra 

saker.” 

- Lina 

 

“Man lärde sig så tidigt att man kunde påverka saker, man samlade ihop några kompisar 

och så gjorde man det. Vi lärde oss att vi gjorde skillnad. Vi var småtjejer, men det 

spelade roll ändå hade man dragit på sig ett uppdrag så gjorde man det, spelade inge roll. 

/../ 

Lärde mig aldrig att det var något konstigt med att vara kvinna i ledande position.  

För mig har uppväxten i stallet satt min mentalitet att det inte är något konstigt, något jag 

haft glädje av i alla år efter” 

           - Maria 

 



30 
 

 

“[M]an åker till ett stall så kan man se 2 äpplen höga människor hantera liksom 180 cm 

höga hästar man får, man får ett mod, man får en säkerhet i liksom man måste. Man får ju 

lära sig väldigt tidigt i stallet att inte visa att man kanske inte kan eller att man är osäker. 

För att då det sprider sig till hästarna. ” 

          - Elin 

 

Förutom citaten ovan beskrev flera respondenter att kommunikation, samarbete och tydlighet 

var något viktigt och något de tränade upp i stallmiljö på olika sätt. Både genom att bara 

hantera hästarna men även genom föreningsarbetet och i interaktionerna med de andra 

personerna i stallet. I interaktionen med en häst gäller det, som respondenten Elin säger, att 

visa sig självsäker. Minsta tecken på rädsla och osäkerhet riskerar att sprida sig till hästen 

vilket kan leda till en olycka. Vi tolkar att respondenterna har utvecklats genom att spela en 

roll som framhäver de egenskaper som de själva beskrev som betydelsefulla. Det handlar 

bland annat, som tidigare nämnt, om att visa sig självsäker, modig och tydlig.  

 

5.3 Kvinnliga chefers ledarskapsegenskaper 

Slutligen för att kunna besvara den sista frågeställningen “Vilka egenskaper beskriver de 

kvinnliga cheferna som viktiga i deras yrkesliv?” ville vi få en bättre bild av hur de kvinnliga 

cheferna beskriver bakgrunden i stallet och hur den har varit relevant för deras yrkesroll och 

sitt sätt att leda. I detta avsnitt låter vi därför respondenternas egna berättelser ta stor plats.  

Vi frågade hur respondenterna själva ser på ledarskap och hur de uppskattar sin egen 

ledarskapsförmåga. Genom bland annat följande citat kan vi redogöra för hur respondenterna 

själva kopplar ihop händelser i yrkeslivet till erfarenheter från stallmiljön.  

 

“Ja jo, men det tror jag inte så mycket för att jag har varit någon typ av ledare eller så här 

i stallet men däremot liksom det här att just vara problem- eller problemlösare ska jag väl 

inte säga, men men man måste ju. Man kan ju inte bara skita i det liksom och det är ju 

samma sak i med jobbet om inte jag gör det, så det är ingen annan som gör det heller. Jag 

måste ju få se till att det funkar liksom. Även om jag kanske rent praktiskt inte gör 

arbetsuppgifterna så måste jag ju se till att någon annan gör det och det tror jag att det 

kommer från stallet. Just det ansvar kännandet” 

- Denise 

 

 

“[M]an måste ta i. Och man måste ta i varje dag och man kan inte stanna hemma om man 

har lite ont i huvudet en dag, utan det är bara att gå dit och det har man ju kanske nytta av 

i sitt jobb också. Man kan ju inte följa minsta motståndets lag, liksom det funkar ju inte i 

hästvärlden och egentligen gör det inte det i yrkeslivet heller precis.” 

          - Britt  
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“[J]ag tror det är jätteviktigt att ha höga krav på prestation, inte därför att man är någon 

slavdrivare utan därför att folk gillar att göra bra ifrån sig. Det tror jag och därför så är det 

viktigt att ställa ganska höga krav på sig själv och på andra, men inte så höga krav så att 

man inte klarar av det så att säga. Jag minns när jag hade en hopplektion en gång så sa 

ridläraren så här “nu ska vi hoppa 120” och bara shit liksom, jag är dressyrryttare. Jag tror 

inte jag kan det och då sa hon, “ja tro inte att jag skulle utsätta dig för något som du inte 

klarar av” och lite så tänker jag kring ledarskap också att det det är på något sätt att 

utsätta personer för vad de klarar av. Och ibland kanske vad de tror att de inte klarar av, 

men sen att de ser att de faktiskt klarar av det och växer med uppgiften på det sättet.”  

- Lina 

 

Som citaten ovan visar drar respondenterna själva paralleller mellan hästvärlden och 

yrkeslivet. Detta gjorde de flesta av respondenterna. De var inte ett svar som kom direkt, utan 

efter en viss eftertanke. Oftast handlar det om situationer där de måste behålla lugnet, vara 

ansvarstagande och våga visa tillit till sina medarbetare. Respondenterna själva är inte heller 

“rädda för att ta i”, och förväntar sig ofta samma från sina medarbetare.  

 

“[J]ag brukar tänka att ibland så. Jag tror att det man framför allt får får tränas i det är att 

hantera 600 kg potentiell panik. 

 /../   

För att många tycker att chef och ledare är samma sak och det är det tycker det är inte alls 

för mig. Ledare, det ska vara någon som man vill följa och så tänker jag faktiskt vad 

gäller både människor och hästar att om man inte vill följa med mig så har jag ett 

problem. Då måste jag ändra mig. De kan inte ändra sig, utan det är jag som måste ändra 

mig. Och jag försöker att liksom visa vägen och få människor att gå dit själv. Jag tycker 

inte om att styra och så jobbar jag liksom mycket med hästen också, att jag tycker att har 

man den synen att man ska liksom kontrollera och styra och ha disciplin på saker och 

ting, då kommer det inte att funka om man vänder ryggen till oavsett om det är människor 

eller hästar och så vill jag inte ha det, utan det handlar om att liksom vilja följa och förstå 

varför man följer och göra det valet själv då fungerar det även om jag inte, om jag inte är 

där” 

 - Hanna 

 

Många av våra respondenter beskrev vikten av ansvar, tydlighet, samarbetsförmåga och viljan 

att följa ledaren. Vi tolkar det som att de vill leda sina medarbetare på ett sätt som gör att 

medarbetaren känner sig sedd och behövd på arbetsplatsen. Flera av våra respondenter 

beskrev titeln chef och ledare som två olika roller, en chef kan vara en bra ledare men en bra 

ledare måste inte vara en chef. Det är även något som de beskrev både i sin yrkesroll men 

också i samspelet med hästen. Vissa av våra respondenter beskrev också specifika situationer 

där de känner att deras erfarenheter från stallet varit mycket användbara, både för att kunna 

hantera sina känslor men också genom att kunna lite om mycket och kunna utföra saker de 

inte gjort tidigare. 
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“Alla gånger jag ska organisera saker och det är mycket människor och det har man ju 

öva på andra när man var liten. Alltså och och en annan grej. Jag är ganska lugn i 

krissituationer har jag upptäckt. Jag har varit först fram till någon olycka någon gång och 

så här och sett människor som blöder och lite såna här grejer. Och det är faktiskt drar inte 

igång mig så där utan jag blir lugn då. Istället för hysterisk eller passiv, och det tror. Jag 

också är att man har varit med om så många grejer med de här hästarna genom åren.  

/../  

Jag har ju blivit utsatt för många situationer där det där de flesta liksom får panik och det 

är klart att man har fått panik själv också någon gång, men men jag tror att jag är bättre 

generellt bättre än vad jag skulle ha varit. Det kan man ju inte liksom uttala sig om, men. 

Jag tror det för att jag har varit i situationer som har blivit lösta på olika sätt och man har 

sett en del otäcka saker. “ 

- Fanny 

 

“Yes när man får punka på bilen eller när man behöver laga någonting eller när man 

behöver diskutera med liksom en överordnad som kanske har en militärisk bakgrund 

alltså man blir.  Man blir ju väldigt eftersom det är så flytande mellan generationerna i 

stallet, så från att man börjar rida så så pratar man med med människor från olika 

bakgrund i olika åldrar och även om männen är få så finns de och speciellt man kommer 

upp lite. Då är det ju fler killar. Men det blir liksom. Så där det blir. Man har ofta inte tid 

att klä in saker i lull lull utan det blir raka dialoger, så att det har nog hjälpt mig massor 

alltså. Det är verkligen så här “you can gift wrapped a dog shit, but it's still a dog shit.” 

det är det. Man blir väldigt direkt, tror jag och man säger, man tar inte personligt svar 

utan så här. Tack för svaret och så går man vidare. Så att absolut jag hävdar att jag har 

väldigt mycket att tacka, alltså ridsporten för och stallet framför allt.  

/../  

Byta däck, rörmokare? Jag kom in i stallet häromdagen. Då står min ena dotter med en 

skruvdragare för att det har lossnat någon planka i boxen. Alltså hur många 12 åringar gör 

det?” 

- Elin 

 

Genom det respondenterna beskrev kan vi tolka att det finns en koppling mellan 

interaktionerna i stallet och yrkesrollen, genom de erfarenheterna de fått från den miljön och 

de händelser de erfarit. Återigen är det egenskaper som tydlighet, förmågan att kommunicera 

och samarbeta som lyfts fram, men även förmågan att snabbt agera i främmande situationer. 

 

5.4 Avslutande sammanfattning  

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att det inte bara är den socioekonomiska bakgrunden 

eller de interaktioner respondenterna deltagit i som varit avgörande för deras yrkesposition 

och personlighet de har idag, utan det är en blandning av alla dessa faktorer. Bland de 

socioekonomiska faktorerna är det främst det kulturella och sociala kapitalet som har varit 

viktigaste och stått ut. När det kommer till interaktionsritualer kan vi se att de haft olika 
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betydelse beroende på vart ens intresse i stallet har legat. För vissa av våra respondenter har 

intresset legat i att bara umgås med hästarna, medan andra har haft ett stort umgänge i stallet 

och även intresserat sig för föreningsarbetet. Tron på rollen har varit bidragande på det sättet 

att det tränat respondenterna i gott samarbete, tydlighet och självsäkerhet. 

6. Diskussion  

I det avslutande kapitlet kommer vi diskutera det resultat vi tagit fram och ställer det mot den 

tidigare forskningen vi skrivit om i början av uppsatsen. Vi diskuterar även hur den metod vi 

valt att använda oss av har fungerat i förhållande till det resultat vi fått, samt en avslutande 

del där vi presenterar vår slutsats och förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat   

Undersökningens syfte var att studera hur svenska kvinnliga chefer beskriver sin tid i 

stallmiljön för att tolka hur interaktionerna som beskrivs har påverkat deras sätt att agera i 

yrkeslivet. Vi ville också undersöka hur de socioekonomiska kapitalen varit en förutsättning, 

både för vistelsen i stallet men också för deras yrkesroll och om kapitalen har påverkats av 

vistelsen i stallet. I det föregående resultatkapitlet tolkar vi det som att samtliga av våra 

respondenter har ett högt kulturellt kapital då de har en högre utbildning om tre år eller mer 

på högskola/universitet, det är däremot bara två av nio som studerat ett program med 

inriktning mot ledarskap. Samtliga har även genom sitt arbete byggt på sitt kulturella kapital 

med ledarskapsutbildningar genom arbetsgivaren men även privat. Det ekonomiska kapitalet 

är spritt inom medelklass-spektrat, de flesta beskrev att de haft bra ekonomiska förhållanden 

men inget överflöd, de har fått möjlighet till att rida men inte mycket mer än så. Få har haft 

möjlighet till en egen häst som barn. Det sociala kapitalet har också haft en stor variation, 

vissa har haft ett stort umgänge medan vissa bara har umgåtts med hästarna. Hos vissa finns 

även de relationer de byggde upp som barn i stallet kvar i vuxen ålder. Det som vi tolkat som 

gemensamt hos respondenterna är, trots olikheterna i de olika kapitalen, känslan av att 

tillhöra något större och hur de agerar i olika situationer vilket visar att de alla tillhör samma 

habitus.  

 

Stallmiljön har varit präglad av olika interaktionsritualer, vi tolkar att respondenterna 

medverkat i interaktionsritualer både genom att medverka i ett gediget styrelsearbete men 

även genom att vara aktiv i stallmiljön och bara umgås med hästarna. I avsnittet tron på rollen 



34 
 

tas det upp att respondenterna tidigt lärt sig ledarskapsegenskaper som samarbete, 

kommunikation och tålamod genom den dagliga vistelsen i stallet. De har behövt gå in i en 

roll som hjälpt dem att utveckla dessa egenskaper. Det är även dessa egenskaper som 

respondenterna själva lyfter som viktiga i avsnittet kvinnliga chefers ledarskapsegenskaper.  

 

Vi ska i nästa avsnitt, utifrån det resultatet vi bearbetat fram, diskutera det i relation till de 

övriga delarna av uppsatsen och till sist få svar på hur kvinnliga chefers socioekonomiska 

bakgrund har påverkat dem som chef, vilka egenskaper de beskrivit som relevanta i yrkeslivet 

samt hur de beskrivit de interaktioner i stallmiljön som varit betydelsefulla i yrkeslivet.  

 

6.2 Övergripande diskussion 

I följande avsnitt kommer vi övergripande diskutera relationen mellan resultatet och de 

övriga delarna av uppsatsen.  

6.2.1 Relationen mellan resultat och tidigare forskning  

En stor svårighet med den tidigare forskningen har varit att hitta relevant forskning med 

samma tema som det vi valt undersöka. Vi kunde däremot hitta tidigare forskning inom 

stallmiljö med övergripande likheter. Vi gick även igenom tidigare forskning med tema 

fostran i andra idrotter och om ledarskap i stort. Genom vårt tolkade resultat har vi fått fram 

liknande resultat som den tidigare forskningen.   

 

I mötet med hästen diskuteras relationen mellan häst och ryttare och de egenskaper hästtjejer 

utvecklar, både medvetet och omedvetet i interaktionen med hästen. Här lyfter både Forsberg 

samt Andersson fram samma egenskaper som även våra respondenter beskrev som viktiga 

nämligen att de blev modiga, tydliga och handlingskraftiga av interaktionerna i stallmiljön. 

Även i mötet med stallkulturen stämmer respondenternas svar överens med den tidigare 

forskningen. Samtliga lyfte det hårda fysiska arbetet som krävs och ofta utförs gratis eller 

med låg betalning, den till viss del militaristiska diskursen samt en tydlig social rangordning 

som vanligt påkommande på en ridskola (jfr Forsberg, 2007. s. 75, 77, 86, Andersson, 2010, 

s. 100). Även det Nikku samt Bergström argumenterar för stämmer överens med 

respondenternas upplevelser i stallmiljö; att hantera potentiellt farliga situationer är något 

som ofta nämnts, även egenskaper som noggrannhet, ordning, ansvar och en förmåga att 

planera (jfr Nikku 2005. s.33-34, Bergström, 2007. s. 51-52).  
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I mötet med människor lyfter Forsberg hur de människor som befinner sig i stallmiljö skapar 

mening i samspelet med varandra. Den sociala rangordningen lyfts återigen i frågan om vem 

som egentligen besitter mest makt i stallmiljön. Även här beskriver våra respondenter samma 

erfarenheter som Forsberg skriver om, att det finns en tydlig hierarki, det är en unik miljö där 

kvinnor får chansen att vara ledare utan att ifrågasättas (jfr. Forsberg, 2007. s. 93, 98, 101, 

samt Forsberg, 2012. s. 50). 

 

I betydelse för ledarskapet lyfter Forsberg fram att ledarskap varit ett tydligt tema när 

hästtjejerna berättade om vad de upplevde sig ha nytta av i sin vardag. På samma sätt lyfte 

våra respondenter fram egenskaper de tränats i stallmiljö som viktiga för sin vardag (jfr. 

Forsberg, 2012. s. 49). Vissa av våra respondenter lyfte även att de inte lägger märke till de 

strukturella hinder kvinnor i ledande position i vanliga fall kan behöva överkomma. Vi tolkar 

det som att de i stallmiljön blivit självsäkra i sitt ledarskap och inte ser det som något konstigt 

med att vara kvinna och ledare (jfr. Forsberg, 2012. s. 50). Bergsten lyfter ett par egenskaper 

som enligt forskning kännetecknar ett gott ledarskap, dessa är bland annat: en bra 

kommunikation, ansvar, lösningsorienterad och ha ett fokus på gruppen. Samtliga egenskaper 

lyfter även våra respondenter upp i frågan om synen på sitt eget ledarskap (Jfr. Bergsten, 

2007. s. 68).  

 

När det kommer till stallet som fostrande miljö är det flera av våra respondenter som likt 

Hedenborg beskriver miljön som starkt präglad av föreningsfostran, det starka föreningslivet 

vi har i Sverige är unikt och enligt flera av våra respondenter starkt drivande i att fostra 

kvinnliga ledare med deras många ledarskapsutbildningar (jfr. Hedenborg, 2009 samt 

Plymouth, 2012. s.30-31). Detta till skillnad från Fundbergs studie om fostran inom fotboll, 

där tävlingsfostran hade en stor plats hos killarna i ett fotbollslag (jfr. Fundberg, 2003. s. 

195). Vidare så beskrev de flesta av respondenterna stallet som en “fritidsgård” de flesta var 

där all sin lediga tid och spenderade en stor del i stallet utöver sin lektionstid. De få som inte 

gjorde det ville gärna vara i stallet mer, men var begränsade av bland annat avståndet till 

stallet (jfr. Hedenborg. 2009). 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att vår undersökning till stor del stämmer överens med 

det vi läst om i den tidigare forskningen. Personer i stallet utvecklar vissa egenskaper i 

interaktioner med hästen, stallkulturen och med andra människor i stallet. Det starka 

föreningslivet kan även det vara bidragande med sina många ledarskapsutbildningar som 
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unga tjejer får gå tidigt i livet. Det perspektiv vi med vår undersökning kan bidra med är hur 

dessa egenskaper som respondenterna beskrivit som utvecklande i stallmiljö även kan vara 

till nytta i ett senare yrkesliv som chef.  

6.2.2 Relationen mellan resultat och teori  

De teoretiska val vi gjort är Bourdieus teori om kapital och habitus, Goffmans 

interaktionsteori tro på rollen samt Collins teori om interaktionsritualer. Bourdieus teori 

används för att analysera respondenternas bakgrunder i ett socioekonomiskt sken. Goffmans 

och Collins teorier används för analys av de interaktioner som sker i stallmiljön. Vårt 

teoretiska val har i sig inte påverkat upplägget av uppsatsen, utan det är snarare våra 

frågeställningar som påverkat detta. Där den första frågeställningen handlar om 

socioekonomisk bakgrund och därför har även det perspektivet kommit först i vår analys för 

att sedan genom det sociala kapitalet och habitus gå vidare till interaktionsteorier och vår 

andra frågeställning. Med hjälp av Bourdieus teorier kan vi tolka hur de socioekonomiska 

kapitalen har påverkat respondenterna till hur de agerar samt om kapitalen har påverkats. 

Goffman och Collins teorier hjälper oss att tolka hur interaktionerna i stallmiljön har bidragit 

till respondenternas sätt att agera.  

6.2.3 Relationen mellan resultat och metod  

Vi valde att göra en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats för att kunna undersöka 

hur respondenterna själva beskriver sina upplevelser. Då vår intervjuform var semi-

strukturerad fick respondenterna prata fritt om sina upplevelser med de frågor vi ställde som 

ramverk. Vi anser att metoden var den bästa för den studien vi valt att göra för att inte 

begränsa respondenterna för mycket men samtidigt kunna behålla ämnet i intervjun.  

 

Det svåra med att analysera utifrån en tolkande fenomenologisk analys är att förhålla sig till 

en öppen och objektiv syn på empirin, speciellt eftersom vi båda har en bakgrund inom 

stallmiljö. Detta gjorde att vi ofta kände igen oss i de situationer respondenterna beskrev. Det 

bidrog också till att det var svårt att ha förståelse för hur personer utan samma bakgrund tar 

sig an informationen i studien. Däremot var det en positiv faktor då det bidrog till att 

respondenterna kunde tala fritt om sina upplevelser i stallmiljön utan att behöva förklara för 

oss vad de menar med vissa specifika ord eller begrepp.  
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6.3 Slutsatser & vidare forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra slutsatser som svar på studiens tre frågeställningar.  

Den första frågeställning är “Hur kan kvinnliga chefers socioekonomiska bakgrund tolkas i 

relation till deras yrkesroll?”. Det vi sett i vår studie är att det kulturella kapitalet verkar ha en 

viss påverkan, samtliga av våra respondenter har en akademisk utbildning, men det program 

och kurser de har läst verkar ha spelat mindre roll då få av våra respondenter har en 

akademisk utbildning inom ledarskap. Däremot har samtliga gått ledarskapskurser i 

efterhand. Den ekonomiska påverkan kan vi inte säga så mycket om utifrån vårt resultat. 

Samtliga av respondenterna verkar ha en ekonomisk bakgrund inom medelklass-spektrat. Det 

ekonomiska kapitalet verkar däremot ha varit en förutsättning för att vistas i stallmiljö. 

Det som verkar ha påverkat till störst del är det sociala kapitalet, dels genom att 

respondenterna lärt sig kommunicera med olika personer oavsett hierarkisk position, dels 

genom det sociala samspel de tagit del av under deras tid i stallet. Det sociala kapitalet har 

således utvecklats i och med vistelsen i stallmiljö.  

 

Frågeställning två lyder “Hur beskriver kvinnliga chefer interaktionerna i stallmiljön som 

betydande för sin yrkesroll?”. När vi ställt frågor till respondenterna kring deras interaktioner 

i stallmiljö har vi fått blandade svar, en del av respondenterna tryckte starkt på föreningslivets 

påverkan både genom att vara aktiv i en sektion och/eller styrelse och även genom de 

utbildningar de gick via ridsportförbundet. En annan del av respondenterna tryckte på att det 

var i mötet med hästen och att de i ung ålder ensamma fick sköta ett stall med alla dessa 

sysslor som byggt upp deras karaktär. Respondenterna var däremot överens om att de 

egenskaper de främst utvecklat är; mod, kommunikation, samarbete, tålamod och 

handlingskraft. Detta är egenskaper som samtliga beskrivit som betydande för deras yrkesroll 

idag. 

 

Den tredje och sista frågeställningen är “Vilka egenskaper beskriver de kvinnliga cheferna 

som viktiga i deras yrkesliv?”. Alla respondenter kunde koppla händelser i sitt yrkesliv med 

erfarenheten från stallmiljön, det handlar främst om situationer som problemlösning, 

delegering samt att behålla ett lugn i krissituationer. Respondenterna lyfte även fram vikten 

av tydlighet, viljan att medarbetarna ska följa dem som ledare samt att medarbetarna ska 

känna sig sedda och behövda på arbetsplatsen. Respondenterna var överlag överens i sin syn 

på ledarskap och hur det uppskattade sitt egna ledarskap. Flera av dem lyfte fram liknande 

situationer och tillfällen där de haft nytta av sin bakgrund som hästtjej. 
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De slutsatser vi kan dra av utifrån tolkningen av våra respondenters berättelser är att det inte 

bara är den socioekonomiska bakgrunden som varit bidragande för hur de är som chef, inte 

heller är det bara de interaktioner i stallmiljön som varit bidragande till deras 

ledaregenskaper. Utan det är en kombination av det kulturella kapitalet med en högre 

utbildning samt det stora stabila sociala kapital som de unga tjejerna utvecklat genom 

interaktioner i stallmiljö. Det är ett samspel, där de som unga hästtjejer byggt ett kontaktnät, 

hanterat 600 kg potentiell panik och fått en plats att utvecklas på oavsett vilken bakgrund de 

kommit ifrån och trots deras kön.  

 

När det kommer till framtida forskning finns det definitivt potential att både utveckla den 

studien vi har gjort och även tillämpa studier på liknande ämnen. Vi själva har till exempel 

diskuterat kvinnliga chefers bakgrund i stort, om 70% av de kvinnliga cheferna har en 

bakgrund inom ridsport, hur ser bakgrunden ut för de övriga 30%? Vad är det i de chefernas 

bakgrund som gjort att de hamnat på en chefsposition? Det skulle även vara intressant att 

jämföra med manliga chefer och vad det är som har gjort att de har sökt sig till en 

chefsposition. I allmänhet ser vi även att det finns ett behov av forskning inom stallmiljö i 

stort. Den forskning som har gjorts börjar bli till ålderdomlig och riskerar att bli irrelevant 

inom en snar framtid. Större delen av forskningen som bedrivs om stallmiljö i nutid skrivs av 

studenter som skriver en kandidatuppsats om ämnet, precis som vi gjort nu.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide  

 
Intro 

1. Vi berättar om oss och studien - syfte och hur lång tid intervjun förväntas tas.  

 

Det vi vill undersöka i vår uppsats är om stallet fungerar som en fostrande miljö.  

Om man i interaktioner med både andra människor i stallet och så klart hästar utvecklar 

ledaregenskaper som kan var användbara i ett framtida yrkesliv. Det sägs att 70 % av svenska 

kvinnliga chefer har en bakgrund i stallet, det är just det som väckte vårt intresse för att 

undersöka den frågan närmare. 

 

2. Respondenternas Anonymitet 

Respondenten kommer avidentifieras, vi kommer byta ut respondentens namn, arbetsplats 

och annan identifierbar information. 

 

Bakgrund 

1. Till en början skulle vi vilja veta lite om dig.  

- Namn, ålder  

- Hur ser din familjesituation ut nu? 

- Din utbildning?  

- Vad jobbar du med just nu?  

- Hur länge har du haft den positionen?  

- Vad har du jobbat med innan? 

 

2. Socioekonomisk bakgrund  

- Vad har dina föräldrar för utbildning?  

- Vad jobbade dom med?  

- Vart är du uppväxt?  

- Hur ser du på din skolgång? 

 

3. Kan du berätta lite om din bakgrund i stallet?  

 - När började du rida?  

- Varför började du rida?  

 - Hur länge red du? 

- Red du på ridskola eller privat? 

 - Kan du berätta lite mer om din tid i stallet/ridskolan?  

 - Militär bakgrund 

 - Hierarki 

 - Kompisar 
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- Någonsin funnits ett hinder/motstånd för att börja rida? 

 

Stallmiljö 

1.  Har du haft något extra engagemang i tex en styrelse/sektion i stallet?  

 - Kan du berätta om det?  

2. Hur ofta red du som ung?  

 - Hur mycket tid spenderade du i stallet utöver din lektionstid?  

3. Rider du fortfarande?  

 - Om nej, när slutade du rida?  

 - Om ja, har det kommit upp på negativ eller positivt sätt från arbetsgivarens sida?  

 

4. Finns det tillfällen där du har haft nytta av din bakgrund som hästtjej?  

5. Har det kommit upp i arbetsintervjuer att du har en bakgrund inom hästsport?  

 - Känner du att det har varit en fördel eller nackdel?  

 - Har du som AG tänkt på det?  

6. Anser du att din bakgrund i stallet har varit viktig för dina ledarskapsegenskaper?  

 

 

Yrkesroll - Ledarskap  

1. Hur stor personalgrupp har du ansvar över?  

 - kan du beskriva lite hur arbetsgruppen ser ut?  

3. Kan du berätta om hur det dagliga arbetet fungerar?  

4. Kan du beskriva din syn på ledarskap? 

5. Hur uppskattar du din egna ledarskapsförmåga? 

 

6. Finns det något i din bakgrund som kan ha bidragit till din ledarskapsförmåga?  

7. Har du gått någon ledarskapsutbildning?  

 

 

Övrigt 

1. Har du varit aktiv i någon (annan) förening som ung? 

2. Är det något mer du känner att du vill berätta om? 

- Någon specifik händelse  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi om stallet 

kan fungera som en fostrande miljö. Alltså om man som ung hästtjej utvecklar vissa egenskaper 

som kan vara värdefulla i framtida yrkesliv, framförallt som chef. Vi vill även undersöka om 

bakgrunden hos respondenterna kan ha påverkat deras yrkesposition.  

Data samlas in genom intervjuer som förväntas ta ca 45 min - 1 h. Om samtycke fås vill vi 

ljudinspela intervjuerna för lättare kunna transkribera. Det som står i fokus i intervjuerna är din 

bakgrund, din yrkesroll och syn på ledarskap samt din bakgrund i stallmiljö. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer ha 

tillgång till det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade 

materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och 

handledare har tillgång till det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form 

av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

Uppsala den 17/11-2021 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Gissberg, Mikaela Sandqvist 

Caroline 

Telefon: [borttaget för publicering] 

E-post: caroline.gissberg.9881@student.uu.se  

Mikaela 

Telefon: [borttaget för publicering] 

E-post: mikaela.sandqvist.0680@student.uu.se 

Handledare: 

Dr. Agneta Hugemark 

Agneta.Hugemark@soc.uu.se 
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Bilaga 3 - Arbetsfördelning 

Deklarering:  
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt klargöra 

den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av uppsatsens delar den 

procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som 

bilaga i uppsatsen.  

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1:    10    % Författare 2:    90   %  

 

Tidigare forskning  

Författare 1: _75   % Författare 2:    25   %  

 

Teorikapitel  

Författare 1:    60   % Författare 2:   40  % 

  

Metodkapitel  

Författare 1:    40   % Författare 2:   60   %  

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering)  

Författare 1:    70   % Författare 2:    30   %  

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1:    50   % Författare 2:   50   %  

 

Diskussionskapitel  

Författare 1:   60  % Författare 2:   40  %  

 

Bilagor  

Författare 1:   50  % Författare 2:   50  %  

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1:   50  % Författare 2:   50  %  

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1:    50  % Författare 2:   50  %  

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1:   55  % Författare 2:   45  % 

 

 

 Skriv under nedan:  

 

Ort, Datum       Ort, Datum  

 

 

___________________________                            ____________________________  
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Författare 1:       Författare 2: 

 

___________________________   ____________________________ 

 

Namnförtydligande      Namnförtydligande 

 

Caroline Gissberg                            Mikaela Sandqvist____________ 

 


