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SAMMANFATTNING

Tillämpningen av spö i Svenska galopptävlingar är etiskt problematiskt då det handlar om att slå

eller stressa djur. Detta går emot den Svenska djurskyddslagen och organisationen Svensk Galopps

egna  värdegrund.  Dessutom  överensstämmer  inte  tanken  om  spöets  effektivitet  med  tidigare

forskning  om  ämnet.  Trots  detta  används  spöet  frekvent  av  tävlingsryttarna.  Ur  ett

socialpsykologiskt  perspektiv  ämnar  studien  därför  att  belysa  varför  spöet  tillämpas  utifrån

teorierna  legitimering  och  social  anpassning.  Som  datainsamlingsmetod  användes  kvalitativa

intervjuer  med  aktiva  och  före  detta  tävlingsryttare.  Studien  följer  en  socialkonstruktivistisk

tradition  med  en  hermeneutisk  tolkningsansats. Resultatet  tyder  på  att  spöet  tillämpas,  om

nödvändigt, som en säkerhetsåtgärd för ökad kontroll av galopphästen samt som en tillgång för att

uppnå optimal prestation. Dessa två premisser har positiv legitimerande kraft i dess olika praktiska

utföranden. Tillämpningen av spöet legitimeras också positiv genom tävlingsryttarens stereotypa

roll, deindividualisering av hästen, reglerna om spöet, jämförelser med andra hästsporter samt hur

olika hästar sköts. Dessa positiva legitimeringskrafter minskade i sammanhang då respondenterna

upplevde  att  spöet  tillämpades  trots  att  piskslagen  inte  hade  någon önskvärd  effekt  på  hästens

prestation eller  agerande.  Vidare pekar resultatet  på att  normativ anpassning möjligtvis ägt rum

genom  reglementets  avsaknad  av  regler  om  spöet  som  standardutrustning,  trots  att  de  flesta

respondenter upplever spöet som standard. Normativ anpassning kunde också uppfattas kring de

stereotypa  tankar  om  sin  arbetsuppgift  en  tävlingsryttare  håller.  Resultatet  indikerar  på  att

informativ anpassning äger rum genom respondenternas adaption till reglementet, trots att flertalet

inte  fann  reglerna  tillfredsställande.  Slutligen  verkar  det  som  att  respondenterna  med  mindre

yrkeserfarenhet tenderar att anpassa sig informativt i högre grad efter tränarens auktoritära roll i

förhållande  till  respondenterna  med  längre  yrkeserfarenhet.  Respondenternas  ansvarstagande

reducerades möjligtvis då de anpassade sig informativt genom tränarens rid-order i tillämpningen av

spöet. Resultatet kan inte uttala sig om graden av legitimering eller social anpassning då studiens

upplägg inte mätte frekvens.

NYCKELORD

Legitimering, Social Anpassning, Våld emot djur, Tillämpning av spö
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Viktiga  etiska aspekter  som allt  mer  ifrågasätts  är  våldsrelaterade handlingar  emot  hästar  inom

ridsportsvärlden.  Detta  kan arta  sig i  exempelvis  direkt  våld genom fysiska slag eller  olämplig

hantering av hästrelaterad utrustning. Ett frekvent dilemma som verkar ske inom standardiserade

former trots att svensk djurskyddslag förbjuder det1 (SFS 1988:534:  2§, 5§, 17§,  Carlsson 2014).

Spöet är en typ av utrustning som inom denna sfär brukas regelbundet och med det också enkelt kan

missbrukas. Den föreliggande studien kommer att beakta tillämpningen av spöet specifikt inom den

Svenska galoppsporten. Detta för att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, kvalitativt belysa varför

tävlingsryttaren frekvent utför en moralisk tvivelaktig handling, det vill säga tillämpar spö under

tävling. Inriktningen på galoppsporten har valts på grund utav att studiens författare har bekantskap

dessförinnan inom fältet  som bland annat  arbetsryttare  och licensierad tränare.  För  att  undvika

eventuella vinklingar av resultatet  till  följd av författarens förförståelse har vissa åtgärder tagits

vilket vidare redogörs i metodavsnittet. Svensk Galopp (organisationen som förvaltar och utvecklar

galoppsporten  i  Sverige)  erhåller  en  värdegrund  som  går  i  enighet  med  den  svenska

djurskyddslagen2 (Svensk  GaloppA 2013).  Där  det  kortfattat  går  att  konstatera  att  hästens

välbefinnande  alltid  kommer  i  första  hand.  Detta  mönster  av  väl  lämpade  regelföreskrifter  i

förhållande till en motsägande verklighet, då i detta fallet kring användningen av spöet, kan på det

sättet te sig förbryllande. Innan studien vidare presenterar dess syfte och frågeställningar i relation

till detta dilemma så kommer en kort redogörelse över vad galoppsporten är för något samt vad

spöet enligt regelverket har för funktion. Detta görs för att ge läsaren en bättre förståelse av fältet.

Galopp är en hästsport  där minst två ryttare  eller  fler  på vardera häst  tävlar om att  galoppera 3

snabbast inom en angiven distans. Galoppsportens moderna historia sträcker sig tillbaka till 1100-

talet och tillämpningen av spöet verkar ha funnits med även då (Svensk GaloppB 2013). Med tiden

har  sporten  vidareutvecklats  internationellt  med  diverse  traditioner.  Allt  från  olika  distanser,

hästraser, avel, banor,  utrustning, hästskötsel och reglemente. Sportens vanligtvis  grundläggande

1”2§ Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande eller sjukdom. (…) 5§ Djur får inte överansträngas.

Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.(...) 17§ Djur får

inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande.” (SFS 1988:534). 

2”Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand. Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på

ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling. Ingen häst får tränas eller tävlas

med metoder som skadar eller skrämmer hästen” (Svensk GaloppA  2013).

3 Hästens snabbaste gångart. Genomsnittshastigheten vid galopp faller mellan 45-58 km/h.
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nav (både ekonomiskt och intressemässigt) vilar på att individer kan spela på hästarna. Under tidigt

1800 tal arrangerades de första kapplöpningarna i Sverige (Svensk GaloppB 2013). En intensiv sport

för både deltagare och åskådare med snabbhet, vackra djur och gemenskap med finess av kunglig

karaktär.  Bakom denna fasad vilar  dock både mentalt  och fysiskt intensivt arbete.  Dessutom är

riskerna för ekipagen4 under tävlingarna höga bland annat på grund av intensiteten som uppstår när

flertalet  hästar,  tätt  i  klunga,  springer  så  snabbt  de  förmår.  Tävlingsryttarens  beslutsfattande  i

stundens hetta sker ibland inom bråkdelen av en sekund. En avgörande sekund som kan leda till

trygg målgång eller allvarliga skador hos alla tävlingsdeltagarna (Nilsson 2013). Spöet5 är alltså en

del av tävlingsryttarens utrustning i galopptävlingar (Svensk GaloppC 2014: 37§). Tillämpningen av

spö kan te sig olika från land till land och organisationen Svensk Galopp har utvecklat sin policy

kring hur denna tillämpning får arta sig under tävling i Sverige6. Kortfattat får spöet tillämpas i löp

för treåriga hästar och äldre i ”lätt” drivande syfte samt för korrigering (Svensk GaloppD  2014: 22).

Trots  att  åtgärder  vidtagits,  allt  från hur  spöet  är  utformat  till  hur  det  får  användas  så återstår

fortfarande faktumet att tillämpningen av spöet är ett etiskt dilemma, då det handlar om att på ett

eller annat sätt slå eller stressa djur (det vill säga strider emot djurskyddslagen och Svensk Galopps

egna värdegrund). Med detta faktum kan det förefalla lämpligt att erhålla en definition av vad en

oetisk handling kan innebära och därmed varför att piska ett djur faller just inom denna ram: ”Evil

consists  in  intentionally  behaving  in  ways  that  harm,  abuse,  demean,  dehumanize,  or  destroy

innocent others - or using one's authority and systemic power to encourage or permit others to do

so on your behalf. In short (…) Evil is knowing better but doing worse." (Zimbardo 2007: 5). Citatet

ämnar enbart att argumentera att hästen på ett eller annat vis styrs att utföra uppgifter genom en

4 Häst med ryttare.

5 37§ Endast s k cushion whip (vadderat spö) får användas. För sådant spö gäller att: Spöet ska vara av mörk färg.

Spöets längd får inte överstiga 70 cm. Spöets ända ska bestå av en mjuk vaddering om minst 17 cm. Spöets tjocklek får

inte understiga 1 cm i diameter. Spöets totalvikt får inte överstiga 160 gram. Den vadderade delen av spöet ska kunna

tryckas samman minst 6 mm. Några ändringar av ett godkänt spö får inte göras förutom av spöets handtag (Svensk

GaloppC 2014: 37§). 

6”31§ Spö får användas endast för lättare drivning och som hjälpmedel för att hålla rakt spår. Spöet får där vid endast

träffa hästens lår och bog. Mot hästens bog får endast nedvinklat spö användas. Med spöslag för lättare drivning

jämställs slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Spö får inte användas: med större kraft, i alltför snabb följd,

med spöarmen över axelhöjd, på häst som uppenbart inte kan uppnå eller förbättra prisplacering, på häst som är

uppenbar vinnare, på häst som har passerat mållinjen. I tvåårslöpningar och hinderlöpningar får ryttare inte använda

spö.  I  andra  löpningar  får  spö  inte  användas  mer  än  tre  gånger.  Spö  får  dock  användas  om hästens  agerande,

medtävlarnas ridning eller andra särskilda omständigheter ger anledning till det. Ryttare får endast använda av Svensk

Galopp fastställt spö, s k cushion stick (vadderat spö).” ( Svensk GaloppD 2014: 22).
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annan part än dennes egna vilja då genom redskap som kan, beroende på hantering, bifoga fysisk

och mental skada.  Den tidigare forskningen om spöet som kommer presenteras påvisar även att

detta ämne ter sig outforskat ur ett socialpsykologiskt perspektiv; hur beteenden påverkas inom det

sociala samspelet mellan individer. För att bemöta studiens moraliska dilemma (tillämpning av spö i

galopptävlingar) ur detta perspektiv så har en kvalitativ intervjuansats genomförts med aktiva och

tidigare tävlingsryttare inom galoppsporten. För studiens upplägg artikulerades föreliggande syfte

och frågeställningar:

1.2 Syfte & frågeställningar

Syftet med studien är att  belysa varför spö tillämpas i galopptävlingar ur ett socialpsykologiskt

perspektiv.  Den  kvalitativa  ansatsen  ämnar  därmed  öka  förståelsen  bakom den  sociala  process

varigenom individer situationellt  förmår sig att  utföra samt legitimera vad som kan ses som en

oetisk handling; piska djur.

1. Varför tillämpas spö i galopptävlingar? 

2. Hur kan tillämpningen av spö under galopptävlingar förklaras utifrån ett socialpsykologiskt

perspektiv?

1.3 Disposition

För att läsaren lättare ska följa med i uppsatsens alla delar så följer här en kortfattad summering av

de kommande avsnitten i ordningsföljd. 

Inledningsvis beskrivs den tidigare forskning som bedrivits inom teorivalen legitimering och social

anpassning, samt den forskning som utförts globalt kring tillämpning av spö inom galoppsporten

(detta då vad som kunnat inventerats inom studiens ramar). Läsaren kommer därmed kunna bekanta

sig med studiens kommande nyckelbegrepp. Här motiveras även varför studiens frågeställningar

och metodval är aktuella. Efter detta kommer den teoretiska referensramen in på studiens teorival

vilket  omfattar  Berger  och  Luckmanns  (1966)  teori  kring  legitimering samt  teorin  om  social

conformity; social anpassning summerat av Rubert Brown (2000). Den teoretiska referensramen

redogör  även  vad  dessa  teorier  har  för  relation  till  varandra  samt  dess  syfte  för  analysen.

Metodavsnittet  därefter presenterar studiens metodansats och hur denna har tillämpats praktiskt.

Fördelar  respektive  begränsningar  redovisas  också  samt  argumenteras  det  kring  hur  säkra

tolkningarna  kan  vara,  då  för  att  säkerställa  resultatets  kvalité.  Metodavsnittet  avrundas  med
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studiens  etiska  överväganden.  Det  empiriska  materialet  skildras  sedan  i  nästkommande

analysavsnitt och analyseras utifrån teorierna. Avslutningsvis summeras resultatet i dess relation till

syfte och frågeställningar i ett resultat och diskussionsavsnitt. Denna del diskutera även relationen

mellan empiri och tidigare forskning, teori och empiri samt resultat och metod. Läsaren får här ta

del av vilka slutsatser som därmed kan dras och dess betydelse samt rekommendationer för vidare

forskning.

2. TIDIGARE FORSKNING & NYCKELBEGREPP

Inledningsvis  skildras  summariskt  forskningsfältet  kring  legitimering  samt  kort  en  essä  med

inriktning  på  forskning  om  legitimering  av  ridsporten.  Legitimering  är  följaktligen  ett

nyckelbegrepp  vilket  syftar  på  att  det  har  använts  som  teoretiskt  analysinstrument  i  den

föreliggande  studien.  Därefter  presenteras  tre  socialpsykologiska  forskningsexperiment  som

granskar hur individer kan anpassa sig i socialt pressande situationer, då övervägande kopplat till

ovan nämnda oetiska handlingar. Inom ramen för hur individen anpassar sig socialt kommer läsaren

få en uppfattning om de övriga två nyckelbegreppen för studien som är normativ och informativ

anpassning. Slutligen redogörs tidigare forskning som bedrivits inom området våld emot djur samt

att tillämpa spö i galopptävlingar. Avsnittet  ämnar bidra med en stomme till min studies kommande

argument samt motiveringar till varför studien är nödvändig.

2.1 Tidigare forskning inom legitimering

Psykologen och professorn i juridik Tom R. Tyler summerar passande vad legitimering är i sin

avhandling  Psychological  Perspectives on Legitimacy and Legitimation (2006). Det  finns andra

omfattande intressanta skrifter om legitimering som exempelvis Jost och Major (2001). Det har

dock valts att summariskt presentera Tylers verk då han aforistiskt och enkelt sammanfattar det som

den aktuella studien finner relevant. Legitimering beskrivs där som individens trosuppfattning om

att  vissa  auktoriteter,  institutioner  och  sociala  ordningar  kan  upplevas  korrekta  och  därav

motiverade. Genom legitimering får individen upplevelsen av att följa regler och beslut frivilligt av

skyldighet  snarare  än  genom  rädsla  för  straff  (exempelvis  minskad  belöning). Med  detta  blir

normerna och värderingarna inom en viss social grupp ett legitimt ramverk att frivilligt förhålla sig

till, då inom sfären av vad som upplevs rätt respektive fel. Begreppet har därför stort inflytande

inom maktrelaterade perspektiv och är centralt inom samhällsvetenskapliga forskningsområden som

psykologi,  sociologi,  socialpsykologi,  ekonomi,  politik,  juridik  och  administration  (Tyler  2006:

376-378). Att få kontroll över andra genom makt ansågs redan under det antika Grekland som en

kostsam och ineffektivt metod. Istället upplevdes det smidigare att influera andra på ett sådant vis
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att de får förnimmelsen av inflytande, samt att de beslut som tas upplevs positivt. Roten till det

moderna anspråket bakom legitimering härstammar från Max Weber (1978). Likväl som Freud och

Durkheim så resonerade Weber att internaliseringen av sociala normer och värderingar påverkar

individens  interna  motivation.  Det  vill  säga  att  andras  kontroll  över  någon via  normer  och

värderingar (hur en bör bete sig) omvandlas till upplevelsen av att det handlar om självkontroll.

Enligt  Tyler  kan  legitimering  nästintill  filosofiskt  granskas  som  ”rättfärdigande  myter”  i

upprätthållandet av socialt konstruerade ideologier, vilket varierar historiskt (Tyler 2006: 378). Med

detta verkar legitimering fungera som en integrerad del av människans liv samtidigt som det kan

uttryckas  i  oändliga variationer.  Något  som rimligtvis  då också förekommer i  tillämpningen av

spöet  som den  föreliggande  studien  granskar.  Med detta  i  åtanke  kommer  studien att  tillämpa

Berger och Luckmanns (1966) beskrivning av legitimering. Deras förhållningssätt har valts för att

erhålla  en  enhetlig  begreppsförklaring  på  djupare  nivå  som  dessutom  följer  den

socialkonstruktivistiska ansats studien ämnar tillämpa. 

En  essä  kring  legitimering  kommer  kortfattat  redovisas  i  syfte  att  belysa  lite  av  den  tidigare

forskning som bedrivits inom området legitimering av ridsporten. Det finns flertalet andra artiklar

kring legitimering kopplat till  våld i sport eller våld överlag (Smith 1975, DeMello 2012, Wolf

1986) dock finner det sig lämpligare att djupare redogöra den essä som håller sig inom samma

empiriska fält som den aktuella studien granskar. Essän om legitimering av ridsporten heter Djuren,

sporten  och  etiken och  är  författad  av  FD:n  i  praktiskt  filosofi   och  universitetslektorn  i

idrottsvetenskap  Kutte  Jönsson  (2008).  Denna  grundar  sig  i  en  bredare  filosofisk  analys  som

presenterar, prövar och problematiserar de vanligaste djuretiska argumenten i relation till djurens

roller  i skilda idrotter. Övervägande fokus faller  dock på ridsporten på grund av verksamhetens

bredd. En slutsats av detta arbete lyder att om djurens välfärd försämras genom att de är en del av

idrotten, vilket den överlag tyvärr gör, så förefaller det ytterst svårlegitimerat att tillämpa djuren i

dessa syften. Exempel på legitimering i tillämpning av specifikt hästen inom idrott kunde lyda att

hästar inte upplever smärta på samma vis eller att hästen har sin egna vilja och att om denne inte vill

tävla  så  hade  den  visat  det.  Jönsson  menar att  dessa  resonemang  saknar  legitima  belägg  och

förefaller därmed bristfälliga. Detta bland annat därför att smärta oavsett människa eller djur är ett

obehag som båda rimligtvis undviker eller ska ha möjligheten till att undvika. Resonemang som

detta gör det även svårt att legitimera den moraliska skillnaden som bistår mellan människa och

djur. Dessutom hamnar just hästen ofta i situationer där det inte med säkerhet går avgöra om denne

hade möjligheten att få sin vilja igenom och till följd istället utvecklar en form av inlärd hjälplöshet

(Jönsson 2008). Som en jämförande bas finner studien dessa resonemang väsentliga, fast istället för
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rättfärdigande av ridsporten i sin helhet så kommer alltså den föreliggande studien specifikt titta

närmre på legitimeringen av spöet i galoppsporten, något som hitintills förefaller ogjort.

2.2 Tidigare forskning inom social anpassning

Tre forskningsrelaterade experiment inom området social anpassning kommer kortfattat presenteras.

Vardera experiment granskar hur, varför och vilka konsekvenser som uppkommer i samband med

att individer anpassar sitt agerande socialt beroende på situationen. Detta är viktiga aspekter för

teorin om social anpassning som denna studie tillämpar då det bland annat är ifrån dessa experiment

som teorin åskådliggjorts i praktiken.  

Innan presentationen av respektive experiment bör teorin om social anpassning förtydligas. Detta

för att hjälpa läsaren undvika felaktiga slutsatser, inte bara rörande de experiment som presenteras i

detta  avsnitt,  utan  också  inför  vidare  läsning  av  den  aktuella  studiens  analys  och  resultat.

Psykologen Philip Zimbardos (2007) resonemang kring social anpassning lyder att den övervägande

majoriteten erhåller egocentriska egenskaper individen utnyttjar för att placera sig själv i god dager.

Vilket å ena sidan är nödvändig för ett positivt upprätthållande av ens upplevelser och handlingar.

Dock kan det också utnyttjas missvisande genom förträngningen av att individer (som en själv) kan

bete sig olämpligt beroende på situationen. Människor tenderar med det att underskatta sekvenser

av negativa beteenden, vilket i sin tur kan leda till uppfattningen om sig själv som undantaget som

bekräftar regeln (att en själv inte skulle gjort vad majoriteten gör). ”That statistically unreasonable

belief (since most of us share it) makes you even more vulnerable to situational forces  precisely

because you underestimate their power as you overestimate yours” (Zimbardo 2007: 261). Studien

anser att detta är relevant för att i bästa möjliga mån förstå deltagarnas upplevelser som en social

process som vem som helst i samma situation skulle kunna vara benägen att utföra.

Det första experimentet som ska presenteras utfördes av gestalt- och socialpsykologen Solomon

Asch under mitten av nittonhundratalet (Zimbardo, 2007).  Experimentet ämnade att se hur ofta

individer  under  grupptryck  anpassar  sig  till  gruppens  antaganden,  trots  att  dessa  antaganden

uppenbarligen är felaktiga. Resultatet visade att  70 % av 123 försökspersoner anpassade sig till den

övriga gruppens medvetet  felaktiga svar.  Intervjuer  med dessa försökspersoner  visade sedan att

vissa visste om att svaret var felaktigt men fann det lättare att slå följe med gruppen istället för att

verka  motsägande.  Detta  är  vad  som  mynnat  ut  i  begreppet  normativ  anpassning.  Några  av

försökspersonerna  menade på att situationen skapade ett inre tvivel om vad som faktiskt var rätt,

vilket gjorde att de anpassade sig för att de helt enkelt fick anta att majoriteten av gruppen hade rätt
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uppfattning och att deras egna var felaktig. Detta fenomen kallas därefter för informativ anpassning.

Dessa två nyckelbegrepp återkommer i teoriavsnittet då studien ämnar tillämpa dessa för att koda

empirin om hur tävlingsryttaren möjligen anpassat sig angående tillämpningen av spöet. Med detta

kan studien specifikt rikta in sig på ett socialpsykologiskt perspektiv vilket är en kunskapslucka som

saknas inom det aktuella forskningsfältet (se Tidigare forskning om våld emot djur & tillämpning

av spö).

Det andra experimentet genomfördes av socialpsykologen Stanley Milgram (1974). Milgram tog

Asch  idé  till  en  ny  nivå  genom att  se  vad  individer  förmår  utsätta  andra  individer  för  under

auktoritär press. Idén uppkom efter andra världskrigets slut då folk ställde sig förundrande till hur

till  synes  socialt  välanpassade  och  friska  individer  kunde  förmå  sig  att  allvarligt  skada  andra

människor. Experimentet gick ut på att försökspersonen fick tillföra elstötar till en annan deltagare

om denne svarade fel  på de frågor  som ställdes,  detta  i  tron på att  experimentet  handlade  om

inlärning.  Elstötarna  ökade  successivt  i  spänning  efter  varje  felaktigt  svar.  Ovetandes  för

försökspersonen så gavs inga verkliga elstötar utan den fastspända skådespelaren i  det avskilda

rummet agerade bara som om så var fallet. Resultatet visade att alla försökspersonerna alltid gav ut

de  första  elstötarna  medan  65%  gick  upp  till  fiktiva  450  volt.  Milgram  menade  på  att  detta

inträffade därför att ledaren för experimentet vidhöll att denne hade ansvaret för vad som än hände,

samt  kontinuerligt  under  experimentets  gång  upprepade  syftet  med  försökspersonens  uppgift.

Studien finner detta viktigt därför att det visar på hur auktoritära roller kan pressa individer bort

ifrån det egna ansvarstagandet och med det utföra handlingsmönster som denne annars möjligtvis

inte hade gjort i undvikandet av skuld och skamkänslor. 

Det  tredje  experimentet  som är  relevant  att  nämna  är  ”The  Standford  Prison Experiment”  där

manliga studenter fick agera fångar respektive fångvaktare i  en riggad fängelsemiljö (Zimbardo

2007). Syftet  med experimentet var att se om den brutalitet  som rapporterats från Amerikanska

fängelser  berodde  på  individers  sadistiska  personlighetsdrag  eller  om  det  hade  att  göra  med

situationen och dess stereotypa roller. Resultatet påvisade att individer tenderar att socialt anpassa

sig  enklare  till  situationer  som erhåller  roller  med starka  stereotypiska  drag.  För  att  lokalisera

eventuella stereotypa roller som då möjligtvis kan påverka tillämpningen av spöet så finner studien

denna hypotes intressant.

Vardera  av  dessa  experiment  har sina  begränsningar.  Allt  från  en  överrepresentation  av  enbart

manliga  deltagare,  allt  för  experimentella  miljöer  till  etiska  komplikationer  inom  utförandet
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(Hermerén 2011: 25). Även om de inte möjliggör en fulländad generalisering så öppnar det upp för

intresseväckande tillämpbara möjligheter. Social anpassning kan följaktligen omfatta olika variabler

(från  flera  individer  i  grupp  till  enskilda  auktoritära  roller)  som  påverkar  individens

handlingsmönster. Detta belägger ytterligare vikten av att titta på studiens oetiska fenomen  ur ett

socialpsykologiskt  perspektiv  då  social  press  kan påverka  aktörerna.  Detta  är  alltså  något  som

tidigare  forskning om just  tillämpning av spö i  galopptävlingar  än  inte  analyserat  (se  Tidigare

forskning  om våld emot djur & tillämpning av spö i galopptävlingar).

2.3 Tidigare forskning  om våld emot djur & tillämpning av spö i galopptävlingar 

Det  finns  flertalet  studier  med  inriktningen  ”våld  emot  djur”  som granskar  detta  fenomen  ur

socialpsykologiska, sociologiska samt psykologiska aspekter. Detta kan arta sig på lite olika plan då

vissa artiklar tittar övergripande på frågor kring det domesticerade våldet emot djur. Bland annat

hur det  påverkas av sociala roller  och vikten bakom att  hantera problematiken då djuren är en

integrerad del av människans liv (Faver & Strand 2003, Journal Of Animal Ethics 2014). En mycket

intressant samling forskningsartiklar finns även i boken  The link between animal abuse and human

violence  (2009).  Där  presenteras  27  artiklar  som  vardera  behandlar  länken  mellan  djur  och

människor  och våldet  därinom. Exempelvis  emotioners  påverkningskraft  genom aggression och

empati, kulturantropologiska aspekter som påverkat synen på djur samt sociala påverkningar inom

olika gruppdynamiska respektive individualistiska sammanhang. Detta då utifrån skillnader, samt

likheter, funnet mellan barn och vuxna samt olika kön. Trots övergripande analyser kring våld emot

vissa djur så kan socialpsykologiska belägg om djurrelaterat våld inom hästsporten uppfattas som

bristfällig. Med tanke på hästsportsvärldens omfattande verksamhet är det av vikt att granska denna

sfär och de dagliga våldsrelaterade handlingar som kan utspela sig därinom. Detta är alltså något

som den aktuella studien ämnar att inledningsvis konkretisera.

Tillämpningen av spö i specifikt galopptävlingar är relativt nytt område att bedriva forskning inom.

Trots begränsningen har fem forskningsrapporter i ämnet från Australien respektive Storbritannien

inventerats. Två av dessa observerar och mäter hur tillämpningen av spö ser ut, där sedan fokus på

vad som visar sig vara dess nackdelar för hästen motiveras. Dessa två rapporter kommer fram till

samma tydliga slutsats, vilket är att tillämpningen av spö i galopptävlingar i syfte att driva hästen är

signifikant  ineffektivt,  och  snarare  kan  ge  motsatt  effekt  (Stansall  &  Tyler  2004,  Evans  &

McGreevy 2011). Bland annat har denna slutsats dragits då de galopphästar som blir piskade i löp är

de som visar tecken på trötthet, vilket visar sig vara något piskslagen rimligtvis inte råder bot på.
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Två av de andra studierna är dataanalyser, den tredje en  observationsstudie. Observationsstudien

fokuserar på hur tillämpningen av spö karaktäriseras och hur det påverkar hästen ur skadesynpunkt.

Det  visar sig  bland annat  att  de hårdare delarna av spöet  som inte  är vadderade träffar  hästen

ansenligt ofta. Dessutom träffar spöet övervägande på delar av hästen där ingen muskelmassa finns

(McGreevy et al. 2012). De andra två studierna har analyserat hur många jockeys som anmälts i löp

för olämpligt bruk av spö, de som inte anmälts fast kanske borde anmälts samt hur straffet för

företeelsen ägt rum (Pereira 2013, Pereira 2010).

Det råder dock vissa begränsningar inom respektive studie.  Alla belägger problematiken bakom

tillämpningen  av  spöet  som  oetisk  handling.  Det  verkar  vara  ineffektivt,  skadande  och  därav

svårlegitimerat.  Även  om den  tidigare  forskningen  tydligt  påpekar  den  viktiga  och  avgörande

aspekten om varför det förefaller svårlegitimerat att tillämpa spö så blir det begränsat eftersom att

inte motsatsen granskats. Det vill säga varför tillämpningen av spöet trots allt legitimeras och hur

den  rättfärdigande  processen  artar  sig.  Den  aktuella  studien  vill  därför  bidra  med  ett  möjligt

perspektiv på detta. Det råder heller inga liknande studier i Sverige, vilket hämmar generaliseringar

trots att det talas om samma handlingsmönster. Detta då det är svårt att bortse ifrån att situationen

och upplevelsen av denna kan te sig annorlunda (på grund utav olika regelverk mellan länder).

Något som också väcker uppmärksamhet och motiverar studiens metodval är uteblivandet av andra

alternativa  forskningsmetoder  än  observationsrelaterade  sådana.  Att  observera  handlingar  och

granska kvantitativ data säger mycket om fenomenets karaktär och om vad det är (då det en individ

säger inte alltid stämmer överens med vad denne faktiskt gör). Dock bildar det en kunskapslucka

om hur de individer  som faktiskt  utför handlingen upplever  situationen.  Hur ska förståelse om

tillämpningen av spöet kunna erhållas (varför tävlingsryttaren utför en oetisk handling) utan att

skapa inblick i individens egna upplevelse om hur och varför denne gör det? Studier som inte också

poängterar detta tenderar enligt författaren att projicera negativa tendenser på personer som kanske

upplever situationen annorlunda. Studien hoppas minska denna kunskapslucka genom tillämpning

av  kvalitativa  intervjuer  med  tävlingsryttare  inom  galoppsporten.  Denna  infallsvinkel  kommer

dessutom  att  följa  barmhärtighetsprincipen,  vilket  tydligare  kommer  att  presenteras  i

metodavsnittet.  Kortfattat  handlar  det  om  att  alla  antas  agera  rationellt  utifrån  vardera  egna

upplevelse om världen  (Gilje & Grimen 2007: 233-234). Detta kan anses vara ett viktigt antagande

i studier om moraliskt tveksamma handlingar, då principen belägger att visa respekt emot de som

tolkas samt den som tolkar. Denna princip får författaren en upplevelse av har förbisetts något inom

den tidigare forskningen i ämnet.
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3. TEORI

Studien  utgår  ifrån  teorin  legitimering  skildrat  från  Berger  och  Luckmanns  verk  The  Social

Construction of Reality (1966) samt teorin social conformity; social anpassning i förta hand skildrat

från Rubert Browns verk Group Processes: dynamics within and between groups (2000). Dessa har

valts  för  att  ur  en  socialpsykologiskt  synvinkel  belysa  tillämpningen  av  spö  i  galopptävlingar.

Vardera del presenteras i den ovan nämnda ordningen samt bibehåller denna sekvens genom hela

analysavsnittet.  Hur vardera teoretiska nyckelbegrepp praktiskt har används i analysen redovisas

som ett kodningsschema i metodavsnittet. Båda teorierna följer likasinnade grundprinciper, det vill

säga att individer formar sin verklighet utifrån en social konstruktion (Berger & Luckmann 1966,

Brown 2000) och går således lite hand i hand. Varför studien valt att tillämpa båda är därför att

teorierna  bidrar  med  begrepp  som specifikt  kan  lokalisera  lite  olika  sociala  infallsvinklar  som

således preciserade och förenklade analysarbetet.

3.1 Legitimering

Berger och Luckmann benämner legitimering följande: ”Legitimation is this process of explaining'

and justifying. Legitimation explains' the institutional order by ascribing cognitive validity to its

objectivated meanings. Legitimation justifies the institutional order by giving a normative dignity to

its practical imperatives.”  (Berger & Luckmann 1966: 111).  Legitimering sker alltså delvis inom

vad  som  kallas  för  andra  ordningens  objektivering av  verkligheten  genom  att  rättfärdiga  de

normativa strukturer sociala grupper erhåller. Legitimering verkar genom både kognitiva respektive

normativa element, med andra ord så är det inte bara en fråga om ”värderingar” utan det omfattar

också alltid någon form av ”kunskap”. Berger och Luckmann beskriver detta som ”(...) a kinship

structure is not legitimated merely by the ethics of its partiular incest taboos. There must first be

”knowledge” of  the  roles  that  define  both  ”right”  and ”wrong” actions  within  the  structure”

(Berger & Luckmann 1966: 111).  Med kunskapen konstrueras alltså referensramar av värderingar

för vad som anses rätt respektive fel (Berger & Luckmann 1966: 110-112).

Legitimeringen sker inom en institutionell ram, då kallat för den första ordningens objektivering av

verkligheten. Det är en socialt statisk respektive dynamisk produkt som erhållit dess form genom

typifiering  (socialt  tillskriven  mening)  och  habituering  (vanemässighet)  av  upprepade

handlingar.”Institutionalization occurs whenever there is a reciprocal typification of habitualized

actions by types of actors.” (Berger & Luckmann 1966: 72).  Med detta menas att om individer

upprepat utför likasinnade handlingar så konstrueras med tiden strukturella mönster av vad som

görs, hur det ska göras och slutligen vem som ska göra vad. Dessa roller om vem som ska göra vad
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är det som karaktäriserar institutionen och som slutligen genom legitimering kan föras vidare från

generation till  generation (Berger  & Luckmann 1966:  92-93).  Inom denna sfär blir  kontroll  ett

oundvikligt resultat då institutionen genom dess existens kontrollerar handlingsmönstret därinom

och med det styr vilken riktning som ska följas (Berger & Luckmann 1966: 72-73). Detta för med

sig den positiva  aspekten  av att  handlingar  effektiviseras,  dock kan det  utesluta  andra  möjliga

objektifieringar  och  handlingsmönster  (Berger  &  Luckmann  1966:  97-98).  Legitimeringen  av

institutioner  blir med det  en nödvändig funktion för att  göra den sociala  verkligheten objektivt

respektive subjektivt tillgänglig och rimlig (Berger & Luckmann 1966: 79). 

Processen  av  legitimering  består  av  fyra  nivåer  som verkar  parallellt  med  varandra  (Berger  &

Luckmann  1966:  112-113).   Denna  studie  kommer  inte  analysera  empirin  via  varje  nivå  av

legitimering utan snarare utifrån dess grundläggande koncept av värderande och rättfärdigande. Det

finner sig ändå relevant att beskriva vardera nivå för att få en grundläggande förståelse över hur

legitimering fungerar praktiskt. Första nivån av legitimering verkar lingvistiskt konstaterande av

ordningen utan djupare förklaring till varför det förhåller sig så (detta då den upplevda förståelsen

redan primärt förekommer inom institutionen). Exempelvis ”det är så här det ska göras”. Andra

nivån av legitimering består av rudimentära,  ”common sense”,  förklaringar där olika betydelser

relateras till varandra via exempelvis ordspråk. Här konkretiseras ett varför utan teoretisk belägg, ett

förhållningssätt  som  i  vissa  fall  kan  resultera  i  former  av  icke-argument.  Tredje  nivån  av

legitimering omfattar förklaringar genom expertutsagor med tydliga teorier och referensramar om

varje  sektor  rörande  institutionen. Den  slutliga  fjärde  nivån  av  legitimering  går  under  namnet

symbolisk universa och uttrycks följande: ”These are bodies of theoretical tradition that integrate

different provinces of meaning and encompass the institutional order in a symbolic totality”  (Berger

& Luckmann 1966: 113). Med andra ord fungera denna nivån genom att förena alla institutioner i

en övergripande helhet. Detta har en stark rättfärdigande verkan då ett angrepp emot legitimiteten

inom en  institution  kan  uppfattas  som ett  påhopp  emot  alla  institutioner  inom det  symboliska

universat. Det är specifikt inom symbolisk universa som roller och hierarki bildas vilket har en

betydande aspekt för enskilda institutioners upprätthållande (Berger & Luckmann 1966: 114-115).

En negativ aspekt av institutioner är dess förmåga att bli isolerade, något som kan resultera i att

andra  teoretiskt  möjliga  tillvägagångssätt  utesluts,  undviks  eller  skapar  konflikter  mellan

institutionerna.  Denna  pluralitet  kan  verka  vidmakthållande  respektive  tillintetgörande  av  den

sociala ordningen (Berger & Luckmann 1966: 121). 

Legitimering  är  alltså  ett  socialt  fenomen  som  får  individer  att  tro  att  vad  som  sker  inom
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auktoritativa, institutionella samt övriga sociala arrangemang där med förhåller sig övervägande

positivt rättfärdigat. På grund av detta följer individer frivilligt de beslut och regler som fattas, då

utifrån en känsla av tillgivenhet och fri vilja snarare än via rädsla och tvång (Berger & Luckmann

1966: 110-112). Här skiljer sig teorin om legitimering ifrån teorin om social anpassning (presenterat

nedan) då den sociala anpassningen inte behöver kännas positivt rättfärdigad. Snarare sker social

anpassning då individen känner en rädsla för att hamna utanför eller att ha fel (Brown 2000: 165).

Genom att titta på tillämpningen av spö i galopptävlingar utifrån ett legitimitetsperspektiv hoppas

studien kunna bidra med möjliga perspektiv på hur denna moraliskt tvivelaktiga handling värderas

och  rättfärdigas. Riktlinjen  här  går  i  samklang  med  den  barmhärtighetsprincip  som  tydligare

beskrivs i metodavsnittet. Detta därför att om individen inte finner sitt beteende rättfärdigat, så hade

denne med största sannolikhet inte utfört beteendet. Detta syftar inte till att individer inte kan utföra

handlingar som upplevs olämpliga, utan snarare på att även medvetet olämpliga beteenden har sin

förklaring för vardera individ genom en rättfärdigande process (Gilje & Grimen 2007: 234). Därav

borde analysen rimligtvis finna tecken på detta fenomen inom det empiriska materialet.

Berger och Luckmanns socialkontruktivistiska belägg är dock inte utan motsägelser. Överlag har

teorier om sociala konstruktioner kritiserats för att inte ta hänsyn till biologiska aspekter som menar

att kunskap inte enbart behöver grundas genom sociala strukturer (Boghossian  2006). En annan

infallsvinkel som kan väcka funderingar är Berger och Luckmanns (1966: 121) resonemang kring

att legitimering av institutionella ordningar är avgörande för att förhindra det bakomliggande kaos

som annars hade kunnat inträffa, med andra ord att samhället alltid riskerar att kollapsa. Detta kan

ses som en kontraproduktiv överskattning hos författarna. Samhällets socialdynamiska funktion kan

visserligen förefalla bräckligt, men oberoende av detta går det tänka sig att det finns flertalet sociala

nätverk  som (ur  ett  legitimerande  perspektiv)  trots  oroligheterna  kommer  fortsätta  upprätthålla

ordning på ett eller annat vis. Oavsett de möjliga motsägelserna inom den socialkonstruktivistiska

kunskapstraditionen finner studien att teorin är aktuell då syftet är att analysera tillämpningen av

spöet ur ett socialpsykologiskt perspektiv och inte ur ett biologiskt sådant. Dessutom ämnar studien

inte  att  analysera  samhällets  socialdynamiska  funktion  och  därmed  anses  uteslutandet  av  den

premissen som rimlig. För framtida studier kan det dock vara fördelaktigt att beakta även dessa

variabler för att bredda forskningen och därmed förståelsen av fältet. Legitimering är ett begrepp

som  också  kan  förefalla  svårdefinierat  och  delas  ibland  upp  i  två  delar  av  legitimitet  och

legitimering (Tyler 2006). Legitimitet  är  då  individens trosuppfattning om att  vissa auktoriteter,

institutioner  och  sociala  ordningar  kan  upplevas  korrekta  och  där  av  motiverade.  Medan

legitimering  är  de  karaktäristiska  drag  som placerar  individen  inom ett  ramverk  som upplevs
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korrekt och där med motiverat.  Denna studien har valt  att  hålla sig till  Berger och Luckmanns

(1966) definition för att bibehålla klarhet och en enhetlig meningsinnebörd.

3.2 Social conformity; social anpassning

Innan  studien  kommer  in  på  begreppet  social  anpassning  kommer  kortfattat  några  principiella

koncept  benämnas  som  är  avgörande  för  att  en  gruppdynamisk  struktur  ska  fungera.

Gruppstrukturer kan ses som ”an interdependent network of roles and hierarchial status” (Brown

2000: 68). Detta resonemang syftar på att normer genererar förväntningar om hur gruppmedlemmar

bör respektive inte bör agera. Normer tilldelar roller olika förväntningar som sedan kan associeras

med särskilda personer eller  positioner.  Detta är  avgörande för att  likheter och differentieringar

(skillnader) ska kunna hysa någon mening för den enskilda individen eller gruppen. Normer och

olika roller därinom möjliggör hierarki där exempelvis vissa uttalanden av auktoritära roller kan få

mer  legitimitet  än  andra  icke  auktoritära  roller  (Brown  2000:  120-121).  Så  här  långt  är  detta

identifierbart  och  verkar  följa  samma  princip  som  institutioners  funktion  enligt  Berger  och

Luckmann (1966: 63-109). Med hjälp av teorin om social anpassning går det dock mer konkret ur

ett analytiskt perspektiv att lokalisera specifika anpassningsmönster hos individer. Till skillnad från

den individuellt positiva ansatsen som teorin om legitimering tar så kan individen genom social

anpassning utföra beteenden som för denne egentligen inte anses rättfärdigat. Individen kan därmed

bortse ifrån sitt egenansvar. I sådana fall sker rimligtvis legitimeringen för att undvika skuld och

skam relaterade känslor.

Social anpassning karaktäriseras av lite olika slag, dock baseras det på samma grundprincip. Brown

(2000) vänder sig till Leon Festingers teori om social jämförelse för att summariskt beskriva denna

grund:  ”In  addition  to  making  comparisons  about  abilities  (...)  we  also  need  to  assess  the

correctness  of  our  beliefs,  and this  too  is  accomplished primarily  by  reference  to  others.  The

information gleaned from these comparisons since that strongly implies a ´correct´ way of looking

at things” (Brown 2000: 124). Med detta menas att individer instinktivt strävar att positionera sig

själv i förhållande till andra, då ur en jämförande process bestående av uppfattningen om likheter

och  differentieringar  (Brown  2000:  124,  Jenkins  2008).  Social  anpassning  konstrueras  och

rekonstrueras  dialektiskt  mellan  individens  identitetsskapande  i  förhållande  till  individens

kollektiva identitetsskapande. En process som  bland annat väl argumenteras av Richard Jenkins:

”internal–external dialectic of identification as the process whereby all identities – individual and

collective – are constituted” (Jenkins 2008: 40). Kollektiv identitet, till viss skillnad från individuell

identitet  och  dess  mer  objektifierade  ”olikheter”  utgår  alltså  ifrån  motparten  ”likhet”  i  större
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utsträckning (Jenkins 2008: 102). Likheter i sin tur kan naturligt nog inte ske utan differentiering,

då olikheter blir något vi alla delar som likheter (Jenkins 2008: 102). Denna process av olikheter

och likheter (konstruerat och rekonstruerat inom interaktionen mellan individ och kollektiv), skapar

den fundamentala sfär varigenom social anpassning verkar. Med andra ord individen placerar sig

själv i förhållande till något annat och styr eller styrs därefter. Social anpassning har effekt ur tre

möjliga motivationer (1) Behovet av andra för att erhålla information om världen och därigenom för

att testa giltigheten av ens egna åsikter. (2) Förverkligandet av gruppens mål, vilket erhålls via ett

enhetligt  syfte  och  slutligen  (3)  behovet  av  godkännande  från  andra,  något  som ursprungligen

uppkommer av oviljan att  uppleva utanförskap (Brown 2000: 165). Punkt 1 talar om begreppet

informativ anpassning där individen letar kunskap via andra. Detta möjliggör förhållanden för att

inte anpassa sig om individen finner kunskapen felaktig. Punkt 3 däremot refererar till begreppet

normativ anpassning där individen, för att undvika utanförskap, kan undvara sin egen uppfattning

för att följa i samklang med gruppen. Detta även om gruppens uppfattning är felaktig eller går att

ifrågasätta  (Zimbardo  2007:  264).  Punkt  2  syftar  på  att  gruppen  erhåller  likvärdig

meningsuppfattning om de normer, roller och där av handlingar som utförs därinom. Detta är något

som gruppmedlemmarna  aktivt  strävar  att  upprätthålla  och  därmed  legitimera  för  att  öka  eller

minska  likheterna  inom eller  i  förhållande  till  andra  grupper.  Om klyftorna  ökar  eller  minskar

varierar rimligtvis beroende på vilken motivation individen/gruppen har. Detta kan alltså ske både

mellan  grupper,  inom  grupper  och  mellan  de  hierarkiska  rollerna  inom  respektive  grupp.

Applikationen av denna teori, då för att titta på hur tillämpningen av spö i galopptävlingar artat sig

via tävlingsryttarens anpassning till situationen, kommer fokuset falla på begreppen normativ och

informativ anpassning för att urskilja specifika beteenden inom denna sfär. Självfallet kommer även

punkt två att betraktas i förhållande till detta samt vardera punkters relation till legitimering.

Teorier om social anpassning stöter ibland på kritik då framför allt utifrån den tidigare forskningen.

Detta omfattar alltså en överrepresentation av manliga försökspersoner samt allt för experimentella

miljöer. Dessutom på grund av de skillnader som respektive situation har så försvåras möjligheten

för generalisering från fall till fall. Detta reducerar alltså möjligheten för generalisering. Trots detta

så öppnar det upp för intresseväckande tillämpbara möjligheter för att förstå individers beteenden.
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4. METOD

4.1 Tradition & metodansats 

Studien tillämpar en socialkonstruktivistisk tradition med fenomenologisk metodansats.  Det antas

inom denna tradition att individer strävar att förstå verkligheten och gör detta genom en intern-

extern  dialektisk  process;  den  inre  subjektiva  upplevelsen  i  relation  till  den  yttre  objektiva

upplevelsen.  Människans erfarenheter och meningsskapande konstrueras och rekonstrueras alltså

historiskt genom social interaktion vilket inte är något som erhålls färdigt från födelsen (Creswell

2003: 9, Berger & Luckmann 1966). Med detta uppstår multipla variationer av vad fenomen får för

mening hos respektive individ. Målet med att följa denna tradition är att i största möjliga mån förstå

fenomenet  som ska  undersökas  ur  respondenternas  synvinkel.  Därav  var  det  också  viktigt  för

författaren  att  inse  att  dennes  egna  förförståelse  kan påverka  tolkningsprocessen  och  göra  den

missvisande. Detta har beaktats i studien, då bland annat genom att hysa ett öppet förhållande till

var det empiriska fältet genererar samt att, som Aspers uttrycker det, sätta teorierna i parentes, något

studien  återvänder  till  snart  (Aspers  2011:  38-39,  99-101,  Creswell  2003).  Essensen  bakom

fenomenologin handlar om att närma sig förståelse av sociala fenomen genom mellanmänskliga

metoder (Aspers 2011: 21, 25, 32-33). Detta genererar den kvalitativa ansatsen att undersöka färre

individer på djupare nivå för att ta reda på hur de upplever fenomenet som undersöks. Studien valde

att applicerat kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod för att, ur tävlingsryttarens perspektiv,

ta reda på hur de upplever situationen och därefter handlingen att tillämpa spöet.

4.2 Population, urval & tillvägagångssätt

Av  de  332  licensierade  tävlingsryttarna  registrerade  via  organisationen  Svensk  Galopp  så

intervjuades 6 av dessa. Urvalet blev icke slumpmässigt, detta på grund av svårigheten att få tag på

deltagare vilket därför resulterade i att istället få tag på personer i mån av tillgänglighet. Studien var

platsbunden och väl närvarande tipsades intervjuaren om fler individer som kunde kontaktas för

eventuellt deltagande. De 6 deltagarna, 1 kvinna respektive 5 män, som deltog befann sig inom ett

åldersspann avrundat mellan 20-60 år och alla erhöll olika nivåer inom jobbet som tävlingsryttare7 i

galoppsporten. Respondenterna var allt från relativt nya till veteraner, dock hade alla oavsett verkat

7 Det råder olika nivåer inom begreppet tävlingsryttare; amatörryttare, lärling och jockey. Studien omfattar lärlingar och

jockeys så därför beskrivs enbart dessa två. Innan tävlingsryttaren kan bli jockey (professionell galoppryttare) måste

denne rida som lärling hos en tränare under fyra år. Tränaren är den som bland annat lägger upp planen för hur vardera

häst ska träna samt äta, då i förberedande syfte inför tävling. Efter dessa år kan lärlingen bli jockey och med det Få en

högre provision på vad hästarna springer in i löpen än vad lärlingen får. För att kunna delta i de flesta löp och rida de

hästar som tilldelats låg vikt så bör jockeyn väga kring 52-56 kg (Svensk GaloppB  2013).
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länge inom hästverksamheter i stort, då även utanför galoppsporten.

Deltagarna  informerades  om  intervjuns  innehåll  och  att  samtalen  spelades  in  innan  samtycke

medgavs. Dessutom utgavs information om konfidentialitet, tystnadsplikt, anonymitet och frivilligt

deltagande (se etiska överväganden).  Intervjuerna  utfördes  på svenska samt  engelska  och tog i

genomsnitt 35 minuter vardera att genomföra. En semi-strukturerad intervjuguide tillämpades under

intervjuerna (se Bilaga 1: Intervjuguide). Intervjuguiden utformades framför allt efter en förstudie

som anordnades innan den aktuella  huvudstudien.  Förstudien omfattade intervju med en ryttare

inom en ridskoleverksamhet. Även om situationen förstudien undersökte utspelade sig annorlunda

än  huvudstudiens  så  bidrog  den  med  värdefulla  insikter  som  vidare  hjälpte  för  att  precisera

intervjufrågor,  studiens  syfte,  frågeställningar,  eventuella  teorier  och  generellt  huvudstudiens

praktiska utförande. Intervjuprocessen för huvudstudien var semi-strukturerad i den bemärkelse att

områden som behandlades var förutbestämda och frågeställningar hade i förhand konkretiserats.

Dock vidhölls  möjligheten för nya frågor  i  en mer öppen dialog mellan frågor  och svar  under

intervjuns gång (Aspers 2011: 143). Intervjuguiden som instrument tillämpades inte minutiöst utan

snarare som ett ramverk. Intervjuguiden var uppdelad i två ämnen där den ena delen omfattade

frågor om deltagarens upplevelse om dennes jobb som tävlingsryttare, vad hästen betyder och hur

de olika rollerna inom fältet verkar. Exempelvis: Skulle du kunna beskriva din relation till hästen?

Vad betyder hästen för dig? Kan du beskriva din arbetsroll som tävlingsryttare?  Den andra delen

innehöll frågor om tillämpningen av spöet som exempelvis: Brukar du använda spöet under tävling

och i så fall hur ser denna användning ut? Vad tror du andra ryttare/tränare anser om tillämpningen

av spö i löp? Punkt 13 i intervjuguiden presenterades som ett scenario där deltagaren fick avgöra

hur  denne  hade  reagerat  under  liknande  omständigheter.  Scenariot  mynnade  ut  i  samtal  kring

liknande händelser  som deltagaren erfarit  vilket  var  givande för att  se hur de agerade socialt  i

sammanhanget.  Intervjuerna  transkriberades  därefter  för  att  göra  empirin  överskådlig  och

analyserbar. Samtalen omfattade olika nordiska språk samt engelska. Citaten i analysen kommer att

presenteras på svenska eller engelska, andra nordiska språk översattes till svenska för att undvika

stavningskomplikationer. De engelska citaten översattes inte då den språkliga mångsidigheten inom

fältet rimligtvis bibehåller anonymiteten trots denna skillnad, samt fann författaren det fördelaktigt

att i  största möjliga mån undvika översättningar för att reducera eventuella översättningsmisstag

eller vinklingar.

En faktor  som kan påverkat  svarsfrekvensen  i  den  aktuella  studien  är  att  under  tre  av  de  sex

intervjuer som genomfördes var en annan individ (bekant till  deltagaren) delvis närvarande.  En
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bedömning gjordes på plats som argumenterar för att låta den tredje personen stanna kvar under

samtalet. Att be denne lämna riskerade att dämpa den öppna samtalsstämningen till en mer seriös

ton, kanske till och med negativt laddad. Intervjuaren uppfattade inte den tredje partens närvaro som

något som gjorde att respondenten blev mer reserverad, utan snarare tvärtom. Under en av dessa

samtal var det till hjälp för intervjuaren i tolkande syfte (på grund av språkskillnaden). De tredje

parterna var till största delen närvarande i rummet utan att inflika med mycket, det som dock sades

av dem kommer inte att ingå i någon analys. Trots detta går det inte med säkerhet veta hur den

tredje parten påverkat respondenterna. Svarsfrekvensen hade alltså kunnat arta sig annorlunda om

den tredje  parten varit  frånvarande.  Överlag råder  vissa begränsningar  med kvalitativa metoder

Framför allt  går det inte att  operationalisera på samma vis som inom kvantitativa ansatser som

hanterar siffror, snarare utgår metoden från en tolkningsprocess som snart kommer att beskrivas.

Vanligtvis undersöks ett fåtal fall mer grundligt vilket säger mycket, fast om lite, därav begränsas

eventuella  generaliseringar.  Intervjuer  kan  också  skapa  missvisande  resultat  i  förhållande  till

deltagarens faktiska aktiva handlande då respondenten kan ljuga eller upplever situationen patiskt.

Studien får  trots  detta  i  åtanke hantera resultatet  utifrån förutsättningen att  det  som antagits  är

uppriktigt.  Observationer  hade  kunnat  vara  en  kompletterande  metod  för  att  undvika  sådana

missvisningar. Trots detta anses det fördelaktigt att fokusera på kvalitativa intervjuer då den tidigare

forskningen om spö i  galopptävlingar  saknar  detta.  Denna begränsning möjliggör  också för  en

djupare  analys  av  empirin  vilket  upplevs  förmånligt.  Innan  studien  vidare  talar  om  dess

operationalisering och praktiska tillämpning av detta finner det sig lämpligt att först bekanta sig

med hur tolknings- och kodningsprocessen artat sig.

4.3 Tolkning & kodning

Hur säker kan i själva verket en tolkning vara? Gilje och Grimen (2007: 198) resonerar aprioriskt att

tolkningar  alltid  bara  mer  eller  mindre  är  sannolika  eller  trovärdiga.  Tolkningar  är  alltså  alltid

principiellt osäkra och redigerbara. För att i bästa möjliga mån motivera att resultatet för studien

inte erhåller missvisningar och adaptiva anlag så har olika förhållningssätt tillämpats inom tolknings

och kodningsprocessen. Dessa förhållningssätt används alltså som en åtgärd för att höja resultatets

validitet respektive reliabilitet.

Tolkningsprocessen tillämpar den hermeneutiska cirkeln inom hermeneutiken. Hermeneutik syftar

på att fenomen via social interaktion får mening för individer, något som kännetecknas av att de

först måste tolkas för att sedan kunna förstås. Den hermeneutiska cirkeln betecknar denna ständiga

tolkning mellan helheten och delarna, då mellan det som ska tolkas och den kontext som det tolkas i
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(Gilje & Grimen 2007: 171-173, 187-188, Aspers 2011: 25). Exempel på detta inom studien kan

vara hur fältet, vart inom galopptävling äger rum, artar sig ur ett institutionellt perspektiv (helheten)

i  relation  till  hur  det  i  sin  tur  påverkar  tillämpningen  av  spöet  (delen).  Detta  för  att  förstå

tävlingsryttarens  upplevelse  av  fältet  varigenom dennes  handlingar  får  mening.  Det  kan  också

omfatta det som ska tolkas (helheten) i förhållande till forskarens förförståelse (delen). Med detta är

det också värt ett förtydligande av att studien ämnar tolka tävlingsryttarens tolkning. Observationer

som  utförts  i  tidigare  forskning  om  tillämpningen  av  spöet  möjliggör,  vad  Aspers  (2011)

argumenterar för, insikt i hur aktörer i fältet agerar, då utan att aktörerna kan ljuga. Dock blir det

som tidigare nämnt en ensidig process där enbart forskaren kommer till tals, en process som kan

arta sig minst lika missvisande. Aspers talar övergripande om forskarens förförståelse och påpekar

hur detta samt teorivalen kan komma i vägen för det empiriska materialet, vilket även det kan leda

till missvisningar i tolkningsprocessen. För att i största möjliga mån undvika missbedömningar av

detta  slag följer  därför  kodningsprocessen metodologiskt  så kallat  första och  andra ordningens

konstruktioner.  Första  ordningens  konstruktioner  beskriver  de  tankemönster  individer  naturligt

erhåller och tar för givet inom sin livsvärld. Individerna erhåller intresse i fältet och har därmed

egna  teorier,  uppfattningar  och  sätt  att  uttrycka  sig  därinom.  Andra  ordningens  konstruktioner

beskriver fenomen som återspeglar aktörernas värld utifrån forskarens teoretiska referensramar och

förförståelse  (Aspers  2011:  44-46).  Kodningsprocessen  beaktade  alltså  först  det  empiriska

materialets innehåll, under tiden som andra ordningens konstruktion försattes i parentes (lades åt

sidan) (Aspers 2001: 99-100). Detta för att låta det empiriska materialet komma till tals, samt öppna

upp möjligheter för metodologisk tolerans (öppenhet för andra tolkningar) (Gilje & Grimen 2007:

199), då innan andra ordningens konstruktion tillämpades. Denna ansats anses även vara av fördel

för att  upprätthålla  studiens  socialkonstruktivistiska och fenomenologiska perspektiv och  för att

andra ordningens konstruktion inte ska riskerar att överrepresentera empirin.  Värt att notera är att

författaren inte är en tävlingsryttare inom galoppsporten, en infallsvinkel som kan reducera dennes

förförståelse något trots tidigare deltagande i fältet.

Tolkningen i sin tur ämnar följa barmhärtighetsprincipen som implicerar rationalitet. För att bilda

uppfattning om vad individen säger och gör så måste vi börja med att anta att individen är förnuftig.

Det individen upplever blir ergo sanning för denne. Det betyder inte att individen inte kan ljuga som

innan  nämnt,  utan  det  individen  faktiskt  tror  är  sant  mynnar  ut  i  skäl  som  stöder  dennes

ståndpunkter,  vare sig denne talar  sanning eller  inte.  Människor tänker konsistent  där det råder

samband mellan dess trosuppfattning i relation till att undvika självmotsägelser. Trosuppfattningen

kan  självfallet  visa  sig  vara  felaktig,  dock  kanske  inte  så  som det  upplevs  av  individen  själv.
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Eftersom att studien riktar in sig på oetiska handlingar, något som kan förefalla känsligt, så är det av

vikt  att  förtydliga  faktumet  att  individerna erhåller  rationalitet  som ur  en tolkande process  ska

respekteras (Gilje & Grimen 2007: 234).

Studien följer både deduktiv samt induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen omfattar teorivalet social

anpassning som valdes innan det empiriska materialet analyserades. På grund av detta val så erhöll

studien en metodologisk tolerans och medvetenhet om eventuell  förkastning av just  den teorin.

Valet av teorin om legitimering uppkom efter bekantskap med det empiriska materialet och är därför

induktiv  (Creswell  2003:  33-35,  Aspen  2001).  Vardera  ansats  har  sina  fördelar  respektive

begränsningar. Den deduktiva ansatsen möjliggjorde tydligare frågeställningar, syfte och metodval

redan från början av studien. Den induktiva ansatsen öppnade upp möjligheter för det empiriska

materialet att tala för sig själv, då utan allt för stor påverkan av andra ordningens konstruktion. Den

induktiva ansatsen kan på ett vis dock te sig omfattande, där forskaren kan möta svårigheter med att

begränsa och veta vad denne ska titta efter. Att reducera förförståelse och teorier helt är alltså inte

teoretiskt möjligt då forskaren i det fallet aldrig hade vetat om var fokuset skulle riktas.

4.4 Operationalisering 

Analysen av det empiriska materialet genomfördes med hjälpa av tre koder. Den induktiva koden

legitimering granskade  hur  tävlingsryttaren  värderar  och  rättfärdigar  tillämpningen  eller  inte

tillämpningen av  spöet.  Detta  utifrån  premisserna  av  vad som upplevdes  rätt eller fel att  göra

respektive inte göra. De deduktiva koderna bestod av Normativ och Informativ anpassning då alstrat

ur teorin om social anpassning.  Normativ anpassning tittade på om respondenten anpassat sig till

fältets normer kring spöet i tävling. Detta kunde vara exempelvis för att undvika utanförskap. Den

informativa anpassningen syftade på att  skildra tillfällen då respondenterna letade kunskap hos

andra och på så vis testade sina egna åsikter kring dennes uppfattning om spöet. Respondenterna

kan inom detta spektrum välja att inte anpassa sig om denne finner informationen felaktig. Både den

normativa respektive informativa koden tog hänsyn till om anpassningen kretsade kring en eller

flera individers påverkan på respondenterna, detta för att urskilja om det möjligtvis handlade om

grupptryck eller enskilda auktoriteter. 

Studiens  kodnings-  och  analysarbete  började  som  tidigare  nämnt  med  att  intervjuerna

transkriberades. Vidare så lyssnade och läste författaren igenom empirin upprepade gånger för att

kunna sammanfatta  respondenternas  upplevelser  av  deras  arbetsroll,  hästen  och spöet  ur  första

ordningens konstruktion. Då en klar bild av detta konkretiserats så återvände författaren till  den
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ursprungliga empirin för att med olika färger (för respektive teoretiska kod) markera ut citat som

gick att härleda till andra ordningens konstruktion. Dessa två förhållningssätt av empiri och teori

analyserades sedan gemensamt för att skapa en helhetsbild om respondenternas uppfattning samt

kodernas möjliga inverkan kring användningen av spöet.

4.5 Etiska överväganden

Studien har tillämpat fyra etiska aspekter i mån om hanteringen av det empiriska materialet. Dessa

omfattar sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Hermerén 2011: 67-69, Creswell

2003:  73-75).  Sekretessen  inom  denna  studie  omfattar  att  transkriberingen  av  det  empiriska

materialet  inte  lämnas  ut  till  någon  annan  part  utanför  den  aktuella  studien.  Om

sekretessbestämmelse  begär  utlämnande  måste  den myndighet  (i  detta  fall  Uppsala  universitet)

bedöma om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. Följaktligen med sekretessen råder tystnadsplikt

hos den som erhållit informationen (i detta fallet hos författaren). Anonymitet har också vidtagits

där deltagarnas namn samt tid och plats för intervjuerna inte redovisas. Det ska vara omöjligt att

hänföra visst uttalande och information till en viss individ. Slutligen erhålls konfidentialitet som går

hand i hand med sekretess, då att deltagarnas privatliv inte ska ta skada efter studien. Deltagarna

informerades om att namn krypterades. Istället för namn presenteras alltså respektive deltagare som

”respondent” med siffrorna ”1-6”. Det vill säga en deltagare kallas ”respondent 1” en annan för

”respondent 2” o.s.v. Respondenterna informerades också om att tid och plats inte avslöjas och att

inspelningar  raderas  efter  transkribering,  då  för  att  säkerställa  anonymiteten.  Medverkandet  var

frivilligt  och  dessutom  utgavs  möjlighet  att  efter  intervjun  kunna  kontakta  intervjuaren  om

eventuella frågor uppstod (Hermerén  2011: 43). Deltagarna informerades innan intervjun via ett

informationsbrev om att den skulle handla om deras upplevelse av jobbet som tävlingsryttare. Att

intervjun skulle handla om upplevelsen av spöet informerades de om i samband med intervjun, detta

därför  att  studiens  riktning  ändrades  efter  det  att  informationsbrevet  skickats.  Intervjuaren  var

noggrann  med  att  samtycke  till  frågor  om  spöet  medgavs  innan  intervjun  började.  Tydligare

information  om studiens  syfte  (inom sfären  oetisk  handling)  nämndes  inte  för  att  undvika  att

belägga  negativa  respektive  positiva  tendenser  över  samtalen,  då  för  att  i  största  möjliga  mån

möjliggöra för deltagarna att tala om deras upplevelse obehindrat. En praktisk åtgärd som utfördes

var att vissa citat inte presenterats. Detta för att undvika uttalanden som möjligtvis hade kunnat

kopplas till en specifik respondent.
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5. ANALYS

Syftet  med  studien  är  att  kvalitativt  belysa  varför  spö  tillämpas  i  galopptävlingar  ur  ett

socialpsykologiskt perspektiv med frågeställningarna (1) Varför tillämpas spö i galopptävlingar?

Och (2) Hur kan tillämpningen av spö under galopptävlingar förklaras utifrån ett socialpsykologiskt

perspektiv? För att besvara dessa frågor börjar studien inledningsvis skildra vad hästen, arbetsrollen

och spöet har för mening hos respondenterna i det aktuella forskningsfältet; galopptävlingar. Detta

görs för att kunna skapa uppfattning om fältet utifrån första ordningens konstruktion, något som går

i  linje  med  den  fenomenologiska  metodansatsen  att  lyfta  fram respondenternas  tolkningar  och

upplevelser. Detta kommer dessutom varvas utifrån en analytisk tolkningsprocess i syfte att besvara

en av studiens frågeställningar. Denna reella helhetsuppfattning blir vidare ett tillämpbart ramverk

när  det  sätts  i  kontrast  till  tillämpningen  av  spöet  som  del  (därav  den  hermeneutiska

tolkningsansatsen  mellan  helhet  och  del).  Vidare  konkretiseras  deskriptivt  empirin  om

tillämpningen av spöet i förhållande till  teorin om legitimering, innan studien sedan åskådliggör

empirin i dess relation till teorin om social anpassning. En summering av resultatet och dess relation

till varandra kommer sedan presenteras i det kommande resultat och diskussionsavsnittet. 

5.1 Galopphästen, tävlingsryttaren & spöet – Skildring av forskningsfältet

Denna del syftar följaktligen till att skildra forskningsfältet ur första ordningens konstruktion och

hur detta resulterar i en av studiens frågeställningar. Fyra grundläggande koncept om vad hästen har

för betydelse gick att urskilja ur det empiriska materialet. Dessa omfattar hästen som djur, individ,

livskamrat och arbetskamrat (som marknadsvara respektive elitidrottare).

Hästen definierades som ett djur respektive individ. De är enligt respondenterna stora flock- och

flyktdjur med naturlig förmåga samt vilja att springa fort. Erfarenheten av hästen ur dessa grunder

ansågs  övervägande  positivt  ur  tävlingssynpunkt  för  förmågan  att  prestera,  dock  kunde  det  i

okontrollerade  former resultera  i  mycket  farliga  situationer.  Respondenterna  ansåg,  liksom med

människor, att var häst är sin egen individ och har därmed olika karaktärsdrag. Hästen kan alltså

förnimmas  ur  både  positiva  respektive  negativa  termer  på  diverse  möjliga  vis  beroende  på

respondentens enskilda upplevelse av hästen. Denna diversitet öppnar upp oändliga möjligheter för

respektive individs tillskrivning om vad en häst är, något som antingen kan erhållas stabilt eller

förändras allteftersom upplevelsen av situationen changerar. Det fanns ingen respondent som inte sa

sig  älska  hästar,  oavsett  inom  vilket  område  denne  tillämpades  inom.  Hästarna  kunde  därför

upplevas som en livskamrat, det vill säga ett starkt emotionellt band som konstruerats under lång tid

genom kontinuerlig interaktion mellan respondent och hästar. 
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”Hästen för mig är som en vän, en arbetskamrat och en riktigt härlig individ att hålla

på med.(...) Som tävling så är den ju fortfarande liksom en kompis, men det blir ju lite

mer tillspetsat när det är tävling. Nu vill jag prestera och jag vill att hästen ska prestera

också. Vi blir tävlingsdårar båda två. Hästarna de skiljer ju på träning och tävling, de

vet precis när det är tävling.” Respondent 6

Detta emotionella band föreföll dock elastiskt beroende på situationen hästen placerades i och vad

denne förväntades göra därinom. Dessutom kan då motsatsen teoretiskt stämma att desto kortare tid

respondenten känt hästen, desto mindre är chansen att det blivit ett starkt emotionellt band. Allt för

starkt vänskapsrelaterade känslor till  just  galopphästen kunde reduceras på basis av hästen som

marknadsvara med dess bakomliggande skaderisker under tävling. Galopphästar, som respondent 2

uttryckte ”De kommer och går, de är ingenting som varar”. Det gick alltså urskilja att hästarna

köps  och  säljs  kontinuerligt,  dessutom verkar  skaderisken under  tävlingarna  höga vilket  kunde

resultera i allvarliga skador eller dödsfall. Denna emotionella dissonans kan följaktligen ses som en

form av deindividualisering av galopphästen, galopphästen som marknadsvara snarare än individ.

Detta  tankesätt  förenklar  möjligtvis  tillämpningen av  hästen  och utrustningen  inom fältet,  då  i

syften som exempelvis att prestera. Den emotionella dissonansen till följd av deindividualisering

kunde även uppstå på grund av kort interaktion med respektive tävlingshäst (tävlingsryttaren blir

vanligtvis inhyrd att tävla med hästar denne kanske aldrig träffat eller sett innan).

”Det är inte alla hästar här som jag har någon direkt relation till, jag har kanske sett

hästen eller så ibland. Eller någon som jag har relation till, som för en tränare som jag

rider för här från (…), han har jag lite mer relation till, då till den hästen liksom. Men

man ska också tänka på att de måste prestera liksom, eller så jag måste tjäna pengar på

det också. De är tränade och kan löpa fort vilket är något man måste tänka på, man kan

inte  vara  för  mycket  kompis  heller,  de  måste  prestera,  det  ska  prestera  liksom.”

Respondent 4

Galopphästen  som  arbetskamrat  (marknadsvara  respektive  elitidrottare)  indikerade  på  ett

ekonomiskt betingat sportrelaterat arbete med det primära syftet att prestera. Därför tenderar det till

att  bli  ett  tidskrävande  arbete  av  skötsel  och  träning8 för  att  uppnå  optimal  prestation  hos

galopphästen väl under tävling. Fältet verkar vara bundet kring denna premiss då fler vunna löp

8 Skötsel och träning sköts av tränaren och övrig stallpersonal så som  tävlingsryttare, arbetsryttare och hästskötare. 

26



rimligtvis  korrelerar  med  säkrare  ekonomisk  ställning  och  högre  status.  Galopphästen  som

marknadsvara kan sannolikt tolkas som navet för upprätthållandet av fältet och med det uppstår

förväntningar  av  vardera  roll  därinom9.  Respondenternas  förnimmelse  av  deras  roll  som

tävlingsryttare följde koncepten Jobb; fysiskt och mentalt krävande arbete baserat på prestation och

ibland ekonomisk nödvändighet.  Och Intresse;  Framför allt  positiva upplevelser som kan verka

givande kognitivt. Jobbet som tävlingsryttare upplevs alltså bland annat som fysiskt ansträngande.

Inte bara galopphästen skulle erhålla fysik på elitnivå utan även tävlingsryttaren får jobba dagligen

för att upprätthålla rätt vikt, styrka, kondition och teknik. Den intensiva träningen i sin tur ansågs

gynna en stabil mentalitet där nerver under tävling omvandlas till fokus och koncentration.

”God fysik, mycket god fysik. Och då är det inte bara att man är stark, det är inte vad

det går ut på utan det är tekniken som man lär sig, men däremot ska man ha en god

grundkondition. (…) tack vare din kondition, så får du också bättre mental fokusering

på vad du gör och tänker efter. När man börjar bli trött det är då man kanske gör

dumma saker, men det gör man inte om man är fokuserad och håller god fysisk form.

(…) Det är det, man måste, det här är en elitsport och man måste vara elitidrottare

själv och hålla igång för att kunna orka med” Respondent 6

Några av respondenterna var ekonomiskt beroende av tävlingarna vilket var en bidragande faktor

för att alltid försöka prestera högt. För att orka med den ständigt fysiska och mentala pressen att

vara tävlingsryttare menade respondenterna på att det är fördelaktigt att se jobbet som ett intresse.

Något  som  upplevs  positivt  och  lukrativt.  Risken  för  farliga  situationer  och  skador  under

tävlingarna blev med det en faktor respondenterna var beredda att ta så länge ett positivt betingat

intresse fanns.

”(…) everything is not about the work. You wouldn't do this if you didn't love your

work. So I love what I do, that means I do love the horses.(...) First thing, it needs to be

interesting, you need to have that. Interest.” Respondent 5

Spöet  som redskap under  tävling  skildrades  i  sin  tur  ur  två  grundkoncept  av  Korrigering och

Drivning; Fartökning.  Korrigeringen syftade huvudsakligen på att styra galopphästen under den

höga farten när denne upplevdes utföra något oönskat eller inte lyssnade på tävlingsryttaren. Det var

framför allt om hästen exempelvis började dra åt ett oönskat håll eller om tävlingsryttaren upplevde

9    Tränaren, tävlingsryttaren, stallpersonalen, Svensk galopp som organisation samt de som spelar på hästarna.
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hästen  överlag  som ofokuserad  på  arbetsuppgiften  att  springa  framåt.  Korrigeringen  utförs  till

största delen på hästens bogblad10 där spöet enbart fick tillämpas i en viss vinkel.

”(...) skulle du slå på bogen då ser jag det som en korrigering. Vi säger att vi tar den på

vänster sida, då korrigering emot att den kanske lutar sig emot vänster och då vill du

att den slutar med det och går framåt.” Respondent 1

Drivning i sin tur syftade på fartökning. Detta kunde vara på hästen som upplevdes inte ge allt (ta

det  för  lugnt),  om denne upplevdes  tappa  fokus  på  att  springa  framåt  eller  om denne tappade

hastighet (vanligtvis på grund av trötthet). Spöet kunde då bland annat användas på hästens bakdel.

”(...) det är därför, få dem att fokusera "nu är det framåt du ska", det är det som är hela

grejen med spöet bakom sadeln. Du ska få dem att "center in" lite där att nu är det

framåt som gäller och inget annat.” Respondent 1

Drivning med spöet kunde också tillämpas genom att tävlingsryttaren utför en pendlande rörelse

med spöet från hästens öga till bogblad och tillbaka, eller från hästens öga till bakdel och tillbaka.

Detta  då  utan  att  vidröra  hästen  med  spöet.  Sammanfattningsvis  uppfattades  spöet  som  en

säkerhetsåtgärd för ökad kontroll av galopphästen under tävlingarna samt som en tillgång för att

kunna  uppnå  optimal  prestation.  Med  detta  sagt  kan  studien  redan  nu  urskilja  att  första

frågeställningen om varför spö tillämpas i galopptävlingar har tagit form. Dock för att vidare bilda

möjliga  förklaringar  kring  studiens  andra  frågeställning,  riktad  emot  djupare  förklaring  kring

användningen av spöet ur ett socialpsykologiskt perspektiv, så kommer studien följaktligen titta

närmre  på  först  hur  handlingen legitimeras,  sedan huruvida  social  anpassning kan ha  påverkat

respondenterna. 

5.2 Positiv legitimering av spöet

Enligt teorin om Legitimering uppstår värdering när individer inom en institution börja differentiera

objektiva  respektive  subjektiva  uppfattningar  i  rättfärdigande  premisser  av  vad  som anses  rätt

respektive fel. Detta tenderar alltså människan att tillämpa för att rättfärdiga sitt agerande genom

tillskrivningen av positiva attribut (Berger & Luckmann 1966: 111). Med detta i åtanke kommer

studien först  kortfattat  belysa  några  indikationer  som belägger  att  fältet  erhåller  institutionella

egenskaper. Därefter går studien igenom vad respondenterna ansåg om tillämpningen av spöet i

10 Bogbladet är den exteriör på hästen som omfattar frambenens övre delar.  
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termerna  rätt  (positivt)  respektive  fel(negativt)  och  hur  detta,  i  återkoppling  till  teorin  om

legitimering, kan ge djupare förklaring till  respondenternas handlingsmönster. 

Skildringen  av  forskningsfältet,  som  ovan  presenterades,  tyder  rimligtvis  på  en  struktur  av

habituering och typifiering. Respondenterna verka erhålla likasinnade uppfattningar om  vad som

görs,  hur det  ska göras och slutligen vem som ska göra vad. Exempelvis att  galopphästen ska

springa fort och att tävlingsryttaren ska få hästen att prestera optimalt under tävling. Detta sker i ett

vanemässigt handlande som konstruerats och rekonstruerats under lång tid. Även om ibland olika

uppfattningar erhålls inom vissa aspekter (som senare skildras) så tycks det förefalla ett gemensamt

symboliskt  universa där  vardera roll11 inom den aktuella  institutionen omfattar  en övergripande

definierad mening som alla inom fältet  kan förhålla sig till.  Vilket vidare rimligtvis resulterar i

hierarkiska  mönster  samt  legitimerande  egenskaper.  Eventuella  hierarkiska  mönster  kommer

tydligare konkretiseras senare inom ramen för social anpassning.

Tre  positivt  legitimerande  faktorer,  som  alla  respondenter  hade  likasinnad  uppfattning  om,

påvisades i det empiriska materialet inom sfären när det ansågs rättfärdigat att tillämpa spö under

tävlingar.  Dessa  uttalanden  berörde  korrigering,  reglemente samt  galopphästens  vana  genom

träning. Först går det att identifiera uttalanden rörande korrigering. Vikten av att kunna korrigera

hästen under tävling ansågs som tidigare nämnt som en central del för deltagarnas upplevelse av ett

säkert löp för alla inblandade, därmed också möjligheten till att över huvud taget kunna genomföra

ett  lyckat  löp.  Med  detta  blev  korrigeringen  en  tydligt  legitimerande  faktor;  som  gjorde  att

respondenterna kunde se handlingen som positiv. Respondenterna hade på ett eller annat sätt själva

skadat sig eller sett andra fara illa under tävlingarna, något som beroende på situation kopplades till

att möjligtvis kunna undvikas genom rätt tillämpning av spöet i god tid. Det föreföll också som en

förmån om galopphästen upplevdes ofokuserad på att springa framåt.

”(...)Man har spöet i position så du kan undvara din position och inte komma framför

någon annan häst. Din häst måste vara med på idén av vad du ska göra. Så att du inte

skapar en farlig situation.” Respondent 4

11 Studien  finner  alltså  organisationen  Svensk  Galopp,  hästägarna,  spelarna,  tränarna,  tävlingsryttarna  och  övrig

stallpersonal som en institutionaliserad del av ridsportsvärlden som helhet. Det vill säga att vardera roll hyser sitt

specifika stereotypa drag inom fältet.
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”Händer det  någonting  så vill  du att  piskan ska vara där  så att  du kan korrigera

hästen. (...) För du är hjälplös om du inte har någonting, vill hästen sticka ut så gör den

det.” Respondent 2

”Vinstchansen...säkerhetens skull,  alltså det är liksom, trots  allt,  när det väl händer

någonting, alltså, det räcker att du ligger i ett fält och en häst driftar ut, det räcker för

att hälften ska gå omkull, det räcker.” Respondent 1

Att hästen, som tidigare nämnts, kunde ses som ett stort och svårreglerbart flyktdjur bidrog också

till  att  ha  en  positiv  legitimerande  påverkanskraft.  Framförallt  i  tävlingssituationer  där  mycket

händer i  snabb hastighet,  en situation som respondenterna kände ansvaret över  att  hantera med

snabba beslut.  Bedömningen av att  tillämpa eller inte tillämpa spöet kunde ytterligare försvåras

under tillfällen då respondenten kanske aldrig träffat hästen innan och inte vet hur dennes reaktioner

kunde artar sig.

”Det är snabba beslut man gör och det är ingen fråga om att man ska flytta sig själv

utan det kanske är runt 500-600 kg man förflyttar plus att det är runt 10-15 hästar, så

det, alltså säkerheten är viktigt där också att du gör rätt.”  Respondent 6

Inom den legitimerande ramen för korrigering skildrades också upplevelsen att vardera häst erhöll

olika  karaktär  (individualitet),  då en  häst  kanske  föreföll  snäll,  fokuserad,  lyhörd  och ”straight

forward” (vet vad denne ska göra) och där av föreföll mindre i behov av spöet i korrigerande syfte.

Medan andra hästar kunde upplevas orutinerade, negativt stressade eller som dumma individer och

därmed en ökad risk för oönskat beteende som resulterande i mer behov av spöet i korrigerande

syfte. Detta indikerade på att graden av positiv legitimering kring tillämpningen av spöet ökade

desto svårare hästen upplevdes under hantering och att den positiva legitimeringen minskade under

tillfällen då hästen upplevdes lätthanterlig.

”Det finns vissa hästar som är mer reglerbara än andra, och vissa, som människor, det

finns vissa idioter och det finns vissa idioter bland hästar också. Folk glömmer gärna

att, alltså de tror att alla hästar är snälla, och alla hästar är likadana. Det är de inte.

Långt ifrån. Där är inte en enda häst som är likadan den andra.” Respondent 1
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”Att du känner väldigt mycket bara under de 10min-15min när du sitter på i ledvolten

och så gå ut på banan och börja och galoppera lugnt till  start.  Du känner otroligt

mycket vad den hästen är, om den är lite lurig eller om den är helt straight forward.”

Respondent 4

För  det  andra  gick  det  urskilja  att  korrigering  inte  ansågs  utföras  hur  som  helst.  Enligt

respondenterna försöker reglementets ramar följas. Inom dessa får spöslagen som tidigare citerats

bara ske på hästens bogblad, och då enbart under omständigheter där risken för ekipagen anses vara

större än om spöet inte hade tillämpats.

”Att ta bort spöet blir väldigt farligt (…) A och O skulle jag vilja säga, att spöet är ett

sätt för att hjälpa dig att styra.” Respondent 1

Under  intervjuerna  förstod  en  alltså  att  reglementet  som  Svensk  Galopp  utvecklat  över  hur

tillämpningen av spöet  får  arta  sig är  av betydelse och därmed har positiv  legitimerande kraft.

Respondenterna anpassade sig inom den ramen och så länge den följdes så föreföll det legitimerat

att tillämpa spöet. Det var dock inte alla som tyckte att reglementets regler var positiva på så vis att

begränsningen av antalet slag upplevdes kompensera ekipagens säkerhet och ibland vinstchans. Det

upplevdes alltså rättfärdigat att använda det reglementsenliga antalet slag, fast möjligtvis inte alltid

som det bästa alternativet.

”Nämen det är vissa regler om hur vi får använda spöet, vi kan inte bara använda som

vi själva tycker. Vi kan inte bara använda spöet från startboxen och hela vägen runt

liksom. Där är det regler som säger att vi får bruka spöet tre gånger. Och vi måste

försöka att inte nå över axelhöjd. Och så får vi inte slå dubbla slag, utan vi måste ge en

och sen se om hästen reagerar utav det, och så kan man sen göra det en gång till. Så

det är väldigt hårda regler (...)Men alltså jag tycker det är bra, absolut. Fast jag tycker

ibland att det är lite dumma regler, det är för riskabelt här. (...) man ska inte slå på

hästen hur som helst, men vi ska också tänka på att det är en farlig sport.” Respondent

4  

Inom regelverket belyses också att spöets exteriör måste uppfylla vissa kriterier för att få användas.

Detta som att spöet erhåller en viss längd, densitet (täthet som påverkar svikt) och vaddering vilket

verkade som en positivt legitimerande egenskap i tillämpning av spöet. Detta även om vissa menade

på att hästen trots dessa egenskaper tog skada. Dock rådde det en viss diversitet om detta då några
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respondenter inte trodde att hästen upplevde slagen som något smärtsamt på grund av tjockare hud,

att naturligt kan hästar i flock sparka och bita på varandra samt att slagen ämnar träffa muskelmassa

som inte ansågs vara lika känsligt i förhållande till övriga delar. Detta verkade alltså också positivt

legitimerande av spöet för vissa respondenter. En intressant avstickare som är värd att nämna är då

en  respondent  propsade  på  att  det  finns  vägar  att  fuska  genom  att  tillämpa  spön  som

utseendemässigt  uppfyller  kraven  fast  i  verkligheten  erhåller  otillåten  hårdare  densitet.

Respondenten erhöll själv spön av båda de slag, hur de föreföll med de andra är dock oklart. Vad

som möjligtvis då kan hållas hemligt eller icke synligt för åskådare kan kanske då också tyda på en

positivt legitimerande faktor. Denna aspekt hade studien dock behövt ställa fler frågor kring för att

kunna säkerställa något resultat.

”De har ju gjort sådana undersökningar när de har kollat på gamla löphästar, så har

de  tagit  bort  yttersta huden och då har  de haft  förhårdnader,  det  blir  liksom stora

blåmärken man får. Tänk själv att man slår hela tiden på samma kött. (...) Men alltså nu

har de ju andra piskor, innan hade vi dem med sånt där litet skaft som är jättehårda och

längre. Men nu är det väl att de får vara max ca 20 cm själva skaftet. och vadderade

med en viss fyllning.” Respondent 2

”Det finns olika, alltså även de piskorna som är godkända, de finns de som du kan 

beställa från (...) som är hårdare, fast det syns inte, men de är mycket hårdare. Jag har 

en sådan och så har jag en vanlig. Men alltså de är stor skillnad på dem, jättestor 

skillnad.” Respondent 2

Slutligen kommer den tredje positivt legitimerande åsikten som alla respondenterna återkommande

tog  upp,  hästens  vana  av  spö  vid  träning.  Implicit  uttryckte  respondenterna  att  galopphästens

förberedande  träning  borde  ha  lett  till  en  hos  hästen  underliggande  förståelse  om varför  spöet

används.  Huruvida  hästen  upplever  slagen  som  positivt  eller  negativt  verkade  det  alltså  råda

diversitet  om  som  tidigare  nämnts,  däremot  erhölls  likasinnad  uppfattning  om  galopphästens

förståelse kring varför spöet tillämpas. Hästens reaktion på spöet blev något respondenterna kunde

tolka som att hästen vet vad som förväntas. En eventuell inlärningsprocess (oberoende av på vilket

sätt spöet tillämpas) som i positivt legitimerande syfte kan ha underlättande påverkan då det kan

leda till något som alla parter, även hästen, slutligen upplevs begripa.
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” (…) där är ingen kontroll över det, och det är inte vad vi vill. Men, en häst som har

blivit lärd på rätt sätt och så vidare. Ger du dom en bakom sadeln så kommer de att

reagera  på  rätt  sätt,  och  gå  framåt,  och  lägga  sig  ner  och  galoppera  ordentligt.”

Respondent 1

”Alltså det är ju att slår man dem så vet de ju oftast varför du slår dem, för du vill att

de ska springa fortare. Sen hur ont det gör på hästen, det alltså, det har ju egentligen

inget  betydelse,  för  dem vet  ju  att  de  ska springa fortare för  du slår  dem liksom.”

Respondent 2

” (…) så är många omedvetna vad det handlar om. Det kan vara så att de ser saker på

en tävling, att det blir tre slag, jag kan se att det ser kanske hårt ut ibland liksom, men

jag är ganska säker på att hästen ofta inte känner de på samma sätt  liksom. de är

liksom så koncentrerade. Som människan när denne ska tävla (...)” Respondent 4

Vissa  respondenter  nämnde  att  unghästarna  inom  sporten  (som  inte  ansågs  ha  någon  vidare

erfarenhet av syftet med spöet) dock inte upplevde spöet som skrämmande när detta väl började

tillämpas  emot  dem.  Andra  respondenter  menade på  att  även  om unghästen  upplevde  det  som

obehagligt så lärde den sig fort och dessutom fann det sig nödvändigt ibland i korrigerande syfte.

Att avlägsna spöet i sådana sammanhang ansågs farligt för ekipagens säkerhet. Detta hade alltså

positiv legitimerande påverkan av spöet då oberoende av hästens erfarenhetsnivå.

”För det är många som tror att tvååringarna blir rädda, nej det blir de inte, jo, om

någon har stått och pryglat dem dag ut och dag in, det får man ju hoppas att ingen har

gjort.” Respondent 1

”(…) Det blir tråkigt med det där, många hästar bryter ut runt kurvorna, de kommer in,

särskilt unghästar som kommer in på fel spår. (...) De ska ju hålla sitt spår runt kurvan.

Det ser man mycket i Norge, när den unge flaxar längre och längre ut liksom och inte

följer banan. Det är inte något snyggt att se. Det är farligt samtidigt.” Respondent 4

Dessa positivt legitimerande faktorer av  korrigering, reglemente samt galopphästens vana genom

träning erhöll alltså samtliga respondenter någorlunda likasinnad uppfattning om. Utöver dessa gick

det att urskilja tre andra positivt legitimerande åsikter, där tydligare skillnader löd inom ramen för

vad som kan ha verkat rättfärdigande för respondenterna. Den första faktorn var hur spöet används i
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drivande syfte, den andra var jämförelser med andra länder och hästsporter som travsporten, och

den tredje hur bra hästar inom galoppsporten sköts relativt sett till andra hästar.

För det första, tillämpning av spöet i drivande syfte, så presenterades som tidigare illustrerats två

olika tillvägagångssätt  för att  få galopphästen att  springa snabbare.  Alla förutom en respondent

menade på att om hästen upplevdes inte ge allt (ta det för lugnt), tappar fart (vanligtvis på grund av

trötthet)  eller  förlorar  fokuset  på  att  springa  framåt  så  tillämpades  spöet  på  bakdelen.  Denna

tillämpning  kunde  arta  sig  både  positivt  respektive  negativt.  Flertalet  fall  ansåg  det  som  en

övervägande positiv respons där hästen upplevdes svarar på önskvärt vis. Vissa hästar upplevdes

dock som känsligare där reaktionen blev negativ och resulterade med motsatt effekt, exempelvis i

minskad hastighet. Om spöet hade negativ effekt på en viss häst kunde för tävlingsryttaren vara

svårt att veta då denne, som tidigare nämnts, kanske aldrig tidigare ridit hästen.

”When you cannot steer anymore then  it's  time to wake them up. Maybe you steer a

little bit on the shoulder or you think like "know I have to ride them, I have to go", and

some horses they do not go, then you give them one. (…) You maybe never had seen the

horse before. (...) you listened to the trainer, but if you do not know who they are, like

some horses if you use the whip they stop. So you do not know, but you feel straight

away, if this happens maybe you will not use it again” Respondent 5 

En respondent menade på att slag på galopphästens bakdel i drivande syfte övervägande verkade

negativt stressande då hästens muskulatur spänner sig, vilket ansågs resultera i kortare galoppsteg

och följaktligen sämre prestation. Denna tävlingsryttare tillämpade nuförtiden aldrig spöet på baken

utan menade på att bättre fartökningseffekt uppkom av att utföra en  pendlande rörelse med spöet

från hästens öga till bogblad och tillbaka, eller från hästens öga till bakdel och tillbaka. Detta för att

visa hästen spöet utan fysisk kontakt. Eftersom att denna pendlande rörelse inte räknas som ett slag

enligt reglementet så erhåller det heller inga begränsningar. Denna teknik i kombination med att

rida hästen på rätt vis verkade vara vad alla respondenterna började med innan vidare slag emot

bakdelen upplevdes berättigat (för alla respondenter utom en angående slag bakom sadeln, citat

angående  detta  presenteras  i  kommande del  om negativ  ”icke”  legitimering  av  spöet).  Spöet  i

drivande syfte överlag försökte tillämpas inom reglementets  ramar,  oftast  om det blev strid om

placering i löpet. En häst som upplevdes uppenbart först eller sist rättfärdigade inte tillämpningen

av  spöet  i  drivande  syfte.  Dock  menade  respondenterna  på  att  det  kontinuerligt  inträffar  att

tävlingsryttare överdrivet tillämpar spöet även då de inte ansågs befogat. Något som bland annat
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kunde ske på grund av iver över att vinna. Det förefaller alltså som att den positiva legitimeringen

kring  spöet  i  drivande syfte  ökade om respondenten  upplevde att  handlingen hade  effekt  dock

minskade om handlingen inte upplevdes ha effekt.

För det andra legitimerades spöet positivt av vissa respondenter genom antaganden som kan tolkas

som varianter  av  icke-argument.  Ett  sådant  uttalande  riktade  sig  vanligtvis  i  jämförande  emot

travsporten eller andra länders regler kring hanteringen av spö i galoppsporten. Norge visade sig

vara en av de länder som hade striktare regler kring tillämpningen av spöet enligt respondenterna.

Vissa av respondenterna menade på att spöet inte får användas alls i Norge medan någon sa att spöet

fick tillämpas där i enbart korrigerande syfte. Det rådde således tvetydighet om vad som faktiskt

gällde.  Oavsett  vad som stämmer så ansåg alla respondenter  utom en att  Norges regler  var för

riskabla på grund av dess begränsningar  kring bruket  av spöet.,  något  som kunde uttryckas på

följande vis:

”But you have a split second, you have to stop the horse, you cannot wait and then

move the hand. Because you just have to stop it. You see, when you push a horse in

Norway, they look much worse, because people try to, instead of using the whip they try

to jump and kick the horse.” Respondent 5

Vidare om jämförelsen emot andra hästsporter som travsporten menade vissa respondenter att  i

förhållande till  detta  så  var  galoppsporten  egentligen mildare,  fast  det  kanske inte  rent  visuellt

ansågs  upplevas  på  det  viset.  Även  detta  kan ha  en  stark  positiv  legitimerande  effekt  då

institutionerna kan skylla på varandra, eller hjälpa varandra, genom att anse olika eller likasinnat

om de objekt som befinner sig i deras symboliska universa:

”Det ser värre ut än vad det egentligen är. Jag skulle nästan vilja säga att  många

klagar på vårt spö och sånt, men titta på travet. De är tio gånger värre än vad vi är,

men vårt syns mer, det är det som är problemet.” Respondent 1

Ytterligare en typ utav icke-argument användes som hänvisade till hur galopphästens övervägande

skötsel  ansågs  hålla  hög standard  i  jämförelse  med andra  hästar.  Det  antydes  till  och  med att

galopphästen, trots slit under tävlingar, i förhållande till andra hästar har det bättre:
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” (…)du liksom har ett mål. Och det har hästen också, den är tränad till att, den är lärd

sen den var ett år. Att gå fram, sakta men säkert liksom, hela vägen. (...) en galopphäst

har det nog det bästa som en häst kan ha det. Vi har hagar, de blir tvättade, de tas om

hand. De behöver inte stå själva ute i en hage utan täcke på och bara stå (…) Så det är

någonting som jag tycker det blir fel,  att det onda blir att du tillämpade pisken två

gånger, är det verkligen så? Jag tycker det är synd att de stå i en hage utan täcke på

och man ser de står och fryser.” Respondent 4

Dessa icke-argument verkar bidra med positivt legitimerande kraft i respondentens tillämpning av

spöet då de tenderar att komparativt värdera skilda fenomen. Exempelvis den värderande betoning

som ovanstående citat tar om spöet i förhållande till  en häst som möjligtvis upplever kyla ute i

hagen. Olika fenomen som egentligen inte rättfärdigar varandra fast uppenbarligen kan tillämpas i

sådana syften.

5.3 Negativ ”icke” legitimering av spöet

Studien har nu belagt några sätt vart inom tillämpningen av spöet kan förklaras ur ett legitimerande

perspektiv, då genom hur respondenterna rättfärdigar handlingen. Rimligtvis bidrar detta med att

respondenterna ser sitt agerande som positivt. Detta i sin tur bygger på faktumet att det fanns enligt

respondenterna felaktiga, det vill säga negativt ”icke” legitimerande, sätt att tillämpa spöet på. Alla

respondenter enades om att tillämpning av spö som föreföll onödig eller överdriven inte ansågs

legitimerande.  Detta  kunde  vara  i  situationer  där  exempelvis  hästen  tydligt  är  en  vinnare  eller

förlorare i löpet (leder eller ligger efter med flera längder):

”Det är typ som om, de som kanske slår dem när de är ifrån med flera längder, eller om

du är långt bak och känner att det kommer inte hjälpa ändå, då behöver du ju inte slå

hästen liksom.” Respondent 2

Det föreföll heller inte rättfärdigat att tillämpa spöet utanför reglementets regel när det kom till

slagföljd. Det vill säga tre slag direkt efter varandra var inte tillåtet, utan hästen måste få rimlig

chans att reagera på det första slaget innan denne får ett slag till. Flertalet av respondenterna hade

hamnat hos galoppdomstolen12 för just denna företeelse att tillämpa spöet i allt för snabb följd. I

stridens hetta om möjlig placering kunde tydligen sådana upplevda misstag förekomma, något som

dessa  respondenterna  verkade  uttrycka  är  fel  dock  att  det  hade  sina  möjliga  legitimerande

12 Lokala galoppdomstolen består av 3-4 ledarmöten vart inom en ordförare. De ser till att reglerna hålls aktiva och

bedömer om reglerna följs ändamålsenligt.
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förklaringar. Citatet nedanför illustrerar denna problematik:

 ”Here you can just hit three times, sometimes I hit more than three times, but if they see

that I have to pay or get suspended. Because some horses, if they start to stop then you

hit one time and then they back again. Then have a little bit more, you do this so they do

not die. Some horses you need to hit because they are too lazy. Sometimes I think "my

God if I just could use the whip one more time" maybe I win, because the horse is too

strong, and too lazy so you have to push push.” Respondent 3

Något som också föll inom ramen för en icke legitimerande användning av spöet, något som alltså

minskar graden av positiv legitimering, var om tävlingsryttaren inte på något vis kunde motivera

varför denne agerade som denne gjorde. Detta kunde arta sig i upplevelsen av för få piskslag eller

för många. Spöet skulle enligt respondenterna tillämpas på rätt sätt, där ett felaktigt sådant kunde

beskrivas på liknande vis:

”Samtidigt, allting har sin gräns, kan den inte mer så kan den inte mer, det hjälper inte

att slå på någon som springer det snabbaste den kan, det hjälper inte. för stackaren kan

inte springa fortare.” Respondent 1

Respektive respondent verkade alltså mena på att det inte kändes legitimt att tillämpa spöet på den

häst som upplevdes sköta sig under löpet. Det vill säga den som är straight forward, lyssnar på

ryttaren och jobbar på effektivt.

”Like, some horses if you feel he comes very easy in the hands, then you do not need to

use the whip, in the race you can already see and feel this.” Respondent 3

”If nothing happens to the horses during speed, like going to the side or get scared or

something. You do not need to use it. Maybe the horse doesn't feel good, then you don't

need to use it either because it's not going to change anything. (…)” Respondent 5

Slutligen,  som  tidigare  nämnt,  var  det  en  respondent  som  ansåg  att  tillämpningen  av  spöet  i

drivande  syfte  på  hästens  bakdel  inte  var  legitimerande  då  detta  snarare  försämrade  hästens

prestation snarare än förbättrade. Denna upplevelse reducerade således respondentens tillämpning

av spöet i detta syfte.
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”För att korrigera min häst enbart, det är vad jag använder spöet till. Jag tycker att

spöet är ett överdrivet medel för att få hästen att prestera. (...) när man slår hästen så

spänns ju hästen, då knyts muskulaturen och då kortar den steget och får inte samma

längd i  galoppstegen och slappnar av som de  ska  göra  för  att  max-prestera.  Utan

tvärtom. Så därför undviker jag att slå hästen, däremot kan jag korrigera den så att jag

inte krockar med någon, för att hålla in den eller för att komma ut.” Respondent 6

Alla fyra nivåer av legitimering går att urskilja ur det empiriska materialet. Vad som dock kan verka

anmärkningsvärt  är  hur  den  andra  nivån  av  legitimering,  det  vill  säga  enkla  rudimentära

förklaringar, förhåller sig överrepresenterad i situationer där spöet legitimeras positivt. Denna nivå

använder sig alltså inte av något teoretiskt belägg, en problematik som vidare kommer argumenteras

i diskussionsavsnittet. Exempel på sådana uttalanden kunde vara att driva hästen för att få den att

skärpa sig eller springa snabbare samt uttalanden som att spöet tillämpas för att hästen är ett stort

djur. Icke-argumenten om jämförelser med andra länder, hästsporter så som travsporten samt att

galopphästen  i  förhållande  till  andra  hästar  har  det  bättre  hamnar  också  inom denna ram.  Det

förekom också resonemang att  hästarna skulle  finna det  roligt  att  tävla  samt att  de ställs  inför

ultimatumet att tävla eller riskera existens. Detta kan alltså också ha positiv legitimerande kraft av

spöet, då i förhållande till andra faktorer som i jämförelse kanske inte upplevs lika allvarligt:

”Många säger "ni är elaka mot hästarna och tvingar dem att  tävla",  fast  90 % av

hästarna tycker det är kul. (...) alla de här hästarna hade inte funnits idag om det inte

vore för tävlingar. De hade suttit i din hamburgare där hemma. Vill du hellre ha det?”

Respondent 1

Sammanfattningsvis har studien så här långt funnit att det förekom flertalet sätt att rättfärdiga eller

inte  rättfärdiga  användningen  av  spöet.  Detta  utifrån  olika  värderingsgrunder  bestående  av

antaganden om vad som föreföll  mer eller  mindre rätt  respektive fel.  Något som rimligtvis  har

påverkat respondenternas beslutsfattande i tillämpningen av spöet. 

5.4 Normativ anpassning kring tillämpningen av spöet

Denna  del  redogör  vad  studien  funnit  inom  begreppet  normativ  anpassning  i  förhållande  till

tillämpningen av spöet i galopptävlingar. Normativ anpassning var alltså när individen anpassar sig

till fältets normer framför allt för att undvika utanförskap.
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Det gick således urskilja en påtaglig social faktor som tyder på att respektive respondent anpassat

sig normativt kring tillämpningen av spöet i galopptävlingar och därav går i linje med denna teori.

Denna faktorn har studien valt att kalla  fältets stereotypa roller. Respondenterna erhöll likasinnad

beskrivning om vad det innebär att vara tävlingsryttare och att spöet är en del av vad denne alltid

bär med sig. Då rimligen upplevd som en del av tävlingsryttarens standardutrustning. I efterhand

hade  studien  ytterligare  behövt  specificera  frågor  kring  om  spöet  ansågs  vara  just  en  del  av

standardutrustningen, då för att med säkerhet kunna säga att det upplevdes så för alla respondenter.

Dock eftersom att alla respondenter menade på att spöet alltid är med under tävling så går det

rimligtvis  anta  att  det  upplevdes  som standard.  Det  intressanta  med detta  är  att  det  står  inte  i

reglementet, som citerats i introduktionen, att spöet ”måste” bäras med under tävlingar, utan det står

bara  att  tävlingsryttaren  ”får”  använda sig av  ett  reglementsenligt  spö  (Svensk GaloppC 2014).

Exempel på de respondenter som ansåg spöet som standardutrustning kunde lyda:

”(...) alltså det här har funnits med och kommer alltid finnas med” Respondent 1

”Man måste ha med sig det, förutom i Norge för där får man inte ens ha med sig det.”

Respondent 2

Det verkar som att spöet är så pass normaliserat (då i syftet att korrigera och driva hästen) att en

specifik  regel  om  att  spöet  ”måste”  användas  inte  finner  sig  nödvändigt.  Det  betyder  att

tävlingsryttaren regelmässigt egentligen kan välja att inte bära något spö under tävling, dock är det

ingen  som  inte  gör  detta.  Med  tanke  på  vad  som  sades  under  intervjuerna  verkar  ingen  av

respondenterna veta om att denna möjligheten finns. Detta kan följaktligen hermeneutiskt förklaras

genom att spöet är en del som bidrar till tävlingsryttarens stereotypa helhet. Rent spekulativt går

detta att  koppla till  den utbildning respektive respondent erhållit  kring vad det innebär att  vara

tävlingsryttare och hur denne ska tillämpa spöet korrekt (något som poängteras i reglementet), samt

den övervägande normativa bild respektive respondent fått uppleva genom deras aktiva deltagande i

fältet.  

 

Normen kring rollen som tävlingsryttare verkar som tidigare nämnts också handla om att prestera,

vart  inom spöet  delvis  upplevs  som ett  hjälpmedel  för  att  åstadkomma detta  optimalt.  Att  inte

försöka uppnå bra resultat (att inte göra det som respondenterna anser att tävlingsryttaren borde

göra)  relaterar  enligt  begreppet  normativ  anpassning  rimligtvis  med  en  rädsla  över  att  hamna

utanför och då inte kunna vara delaktig i fältet som en aktör i denna roll.
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”Det är ju att prestera, hela tiden, du ska hela tiden prestera, göra det så bra som

möjligt, som det bara går. Annars så försvinner du.”  Respondent 1

Det går teoretiskt tolka detta som att det ligger en social normativ press över att anpassa sig till

situationen, och med det att tillämpa spöet när det upplevs rättfärdigat. Några av respondenterna

menade dessutom på att inte bara de själva och andra tävlingsryttare som ansåg likasinnat om ämnet

utan även tränarna hade förväntningar på spöet som en del av sporten som är där för att stanna.

Detta gå i linje med punkt 2 i teorin om social anpassning att deltagarna i fältet upplevs ha en

någorlunda gemensamt mål, vilket rimligtvis erhålls via ett enhetligt syfte (Brown 2000: 165).

”Jag tror inte du kan hitta en enda tränare här som vill ha bort spöet. Det är trots allt,

vi gör vårt liv på det här, ska inte vi tillåtas att få dem att prestera?” Respondent 1

Med detta sagt och framföra allt med faktumet att reglementet egentligen inte talar kring spöet som

ett ”måste” så går det rimligtvis anta att respondenterna normativt anpassar sig kring tillämpningen

av spöet.

Tillämpning av spöet i samband med viljan att prestera är en intressant faktor som alltså frekvent

återkommer i de ovanstående citaten. Detta kan dock tolkas ur lite olika synvinklar och därmed tala

för, men också emot graden av normativ anpassning kring användningen av spöet. För det första

som tidigare nämnt kan det ses som en normativ anpassning då viljan att prestera rimligtvis bygger

på en socialt utformad institution där prestation verkar som en grupprelaterad norm. Inom denna

norm kan spöet följaktligen ses som standardutrustning som alla bär med sig. Att inte bära spöet

(bryta  emot  gruppnormen)  kan  spekulativt  orsaka  utanförskap  på  grund  av  att  den  förväntade

prestationsförmågan  och  korrigeringsmöjligheten  upplevs  reduceras.  Dessa  två  premisser  ur  ett

grupperspektiv kan alltså rimligtvis få respondenterna i detta fall att anpassa sig normativt för att

utföra det som anses förväntas av en tävlingsryttare. Å andra sidan, ur ett psykologiskt perspektiv,

går det inte att bortse ifrån individens inre egenvilja i sammanhanget. Detta talar för att individen

inte  tillämpar  spöet  av  normativa  grunder,  utan  snarare  för  att  denne  har  en  individuell  inre

uppfattning om spöets effektivitet som styrs av en pragmatisk vilja att prestera. Denna vilja att

prestera bygger exempelvis på positiva följder av välmående, mening och spänning i  livet som

sportutövande individer kan uppleva (Snyder & Spreitzer 1974: 479). Viljan att uppnå detta kan

därför få respondenterna att tillämpa spöet avsett om normen talar för det eller inte. På grund av
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denna  meningsskiljaktighet  kan  studien  inte  med  säkerhet  säga  något  om graden  av  normativ

anpassning, utan enbart visa att det finns indikatorer som möjligen påverkar tillämpningen av spöet

ur detta perspektiv. I enlighet med tidigare forskning (Snyder & Spreitzer 1974) går det däremot

anta att båda perspektiven samverkar i olika grad.

5.5 Informativ anpassning kring tillämpningen av spöet

Här redogörs vad studien funnit om informativ anpassning i förhållande till tillämpning av spöet i

galopptävlingar. Informativ anpassning var alltså då individen letar kunskap hos andra och på så vis

testar sina egna åsikter. Detta möjliggör förhållanden för att inte anpassa sig om individen finner

kunskapen felaktig. Studien har upptäckt en social faktor som alla respondenterna verka ha anpassat

sig informativt till, samt ytterligare en social faktor där vissa av respondenterna förefaller anpassat

sig informativt medan andra inte verkade göra det.

Reglerna i reglementet är den informativa sociala faktor som alla respondenterna, oavsett om de

tyckte denna praxis var bra eller dålig, åtminstone försökte anpassa sig efter. Som tidigare nämnt så

sätter  reglementet  ut  de  ramar  vilket  blir  den  information  som tävlingsryttaren  (och alla  andra

aktörer  i  fältet)  får  anpassa  sig  till.  Om  spöet  brukades  på  olämpligt  vis  enligt  reglementet

(exempelvis  mer  än  tre  slag)  så  blev  konsekvenserna  varningar  samt  vid  upprepad  företeelse

slutligen böter eller avstängning. 

”Jag får ju rida hästar där den är framför de andra och de blir väldigt mycket på med

spöet. Då kommer jag också i skiljedomstolen, så säger de kanske att "ja men den vann

ju hur lätt  som helst,  varför använde du spöet  fortfarande? Du får avstängning tre

dagar från jobbet och 6000kr i böter”. Så det är liksom, jag kan ju inte göra som jag

vill, alltså det är lite tråkigt dock för de går på ditt spö bara för att de borde liksom. Det

kan ju jag inte göra, för till slut så får jag en avstängning på det, för jag har ju gjort

något galet liksom. Men säger jag att jag måste i den situationen för att den, och vad

den hästen är,  jag måste se efter mina egna förutsättningar.  Fast blir  jag avstängd

tjänar jag inga pengar heller. Så jag måste liksom anpassa mig.” Respondent 4

Vissa av respondenterna fann dock att reglerna var allt för begränsade och jämförde sig med andra

länder som tillåter fler spöslag. Den informativa anpassningen skedde med det utifrån att vissa av

respondenterna kände att de måste begränsa sig, snarare än att de vill och kunde i jämförelse med

andra länder därför känna sig till viss del förlöjligade.
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”Resten  av  världen de skrattar  åt  oss,  när  de kommer hit  med hästar  så säger  de

"Va?".” Respondent 1

Den andra sociala faktorn som verkade påverka några av respondenterna till att informativt anpassa

sig kring spöet var  tränarens roll. Oavsett vad ansågs tränaren som en källa för information om

hästen som ska ridas i tävling, en informativ anpassning som alla respondenterna i största möjliga

mån försökte att anpassa sig efter. Dock rådde det en viss skillnad. Den skillnaden som gick att

urskilja var att desto mer erfarna tävlingsryttare respondenterna var (jockey) desto mindre verkade

dessa  anpassa  sig  till  tränaren  som  en  informativ  källa  kring  hur  spöet  under  tävling  skulle

tillämpas. De menade på att om tränaren skulle säga att denne ville att spöet skulle tillämpas så

gjorde den mer erfarne respondenten inte detta om denne själv inte fann spöet nödvändigt. Om

tränaren efter löpet skulle bli arg menade dessa respondenter på att det var en smäll de helt enkelt

fick ta. På så vis går det säga att dessa respondenter behöll sitt egenansvar över handlingen utan att

föra över ansvaret på en annan part.

”Jag kör på mitt eget, jag tar den smällen. Då förklarar jag varför.” Respondent 6

Motsatsen  gick  att  urskilja  också  då  att  desto  mindre  erfaren  tävlingsryttare  respondenten  var

(lärling) desto mer osäker verkade denne vara över att agera emot tränarens så kallade rid-order.

Vad som föreföll lämpligast att göra kunde för dessa respondenter bli tvivelaktigt och då förlitade

de sig på tränaren som ansågs veta mer. Dessa hade alltså tillämpat spöet oavsett om de fann det

lämpligt  eller  inte.  Med  detta  menar  studien  inte  att  tvivel  inte  uppkom  hos  de  mer  erfarna

tävlingsryttarna, utan de förlitades sig också ibland enbart på tränarens rid-order. Dock verkar det

som att det skedde i mindre grad än hos de respondenter med mindre erfarenhet. Någon form av

taktisk information skedde nästintill alltid för alla respondenterna innan tävling då om hur tränaren

ville att hästen skulle ridas. Spekulativt gick det anta att denna interaktion mellan den mer erfarne

respondenten och tränaren var en konversation på mer jämställd nivå där båda hade någon form av

talan. Medan de mindre erfarna respondenterna i större grad verkade få konkreta order utan större

inflytande i  samtalet.  Här  går  det  alltså  tydligare urskilja  att  den mer erfarna inte  anpassar  sig

informativt  i  lika  hög  grad  som  de  respondenter  med  mindre  erfarenhet.  Ett  exempel  på  en

respondent med mer erfarenhet i interaktion med tränaren om spöet kunde lyda:
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”Man lyssnar ju på det, för de kan ju hästarna som tränare, och de ger ju rid-order och

då följer man det så gott man kan. Sen kan det bli annorlunda i löp i alla fall. Men man

strävar efter att rida så nära den rid-ordern man har fått. Sen får man vara vaken och

flexibel om hur löpet blir.” Respondent 6

Nedanstående  citat  exemplifierar  en  tävlingsryttare  med  mindre  erfarenhet  i  dennes  upplevda

interaktion med tränaren om spöet. Respondenten hade tidigare förlorat löp där hen inte gjort vad

tränaren sa, på grund av detta fann respondenten det bäst att följa tränarens order.

”I do what the trainer says. (...) And then I just do this because it's better so you do not

lose the rides. Some trainer if you do not do as they think and what they said to you,

maybe the next time they won't use you anymore.” Respondent 3

En av respondenterna med mindre erfarenhet menade också på att om tränaren sa att spöet skulle

tillämpas fast respondenten egentligen fann det beslutet felaktigt, så kunde respondenten ”låtsas”

använda spöet bara för att det skulle se ut som att denne slår fast något vidare hårt slag egentligen

aldrig inträffar. Detta tankemönster pekar teoretiskt på en övervägande informativ anpassning där

respondenten väljer att anpassa sig rimligtvis för att undvika konflikter eller i värsta fall utanförskap

trots att denne egentligen finner informationen felaktig.   

”Alltså sitter du på upploppet och du känner att du kanske ligger i strid med någon

annan, så kanske du, måste ge den en liksom för att tränaren sa det. Sen kan man ju slå

dem olika hårt. Jag kan liksom slå allt vad man bara kan, fast bara klatchar den, bara

nuddar den men då har du i alla fall slagit den som tränaren ville.” Respondent 2

Vissa respondenter menade på att de fick ta mycket ansvar över om löpet gick dåligt. Att det var

således  tävlingsryttarens  fel  fast  de  inte  alltid  tycker  att  sådana  påståenden  var  berättigat.  Det

verkade  därför  också  som att  de  respondenter  som anpassade  sig  till  tränarens  rid-order  hade

enklare för att tillämpa spöet då för att ansvaret möjligtvis kan ha projicerats till tränaren.

”Yes, Its the  jockey's fault. If things  happen in  the race, the jockey is the one on the

horse. But you never know, some think you can help, but  sometimes you do not know

what  to  do.  It's  not  only  the  jockey's  fault,  not  because  I  am  a  jockey.  Because

sometimes, things happen and you cannot control it. But the last thing that happens is

that they come for you, like its the jockey's fault. If the horse not running good. If you
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win they say "that horse is very good",  maybe it  was a favourite,  then they see the

horse, that the horse is good. But if they  lose  them,  it's like "that jockey did ride bad

races today". So always they blame some on the jockeys.”  Respondent 5

”We must do what the trainer tells us to do. If he gives you instructions, you follow his

instructions. Because if you lose, it didn't work, then it's his fault.” Respondent 5

Det verkar alltså som att tränaren överlag har en auktoritär roll vars kunskap blir den information

respondenterna i flertalet fall informativt anpassar sig till angående spöet. Dock sker detta alltså inte

alltid, och om det sker är det spekulativt på grund av vilken erfarenhetsnivå respondenten har.

6. RESULTAT & DISKUSSION

6.1 Summering av resultat

Så hur besvarar det empiriska materialet studiens två frågeställningar? Först och främst, i enighet

med den första frågeställningen om varför spöet tillämpas i galopptävlingar visar studien på att

spöet  tillämpas som en säkerhetsåtgärd för  ökad kontroll  av galopphästen,  alltså  i  korrigerande

syfte. Dessutom används spöet som en tillgång för att kunna uppnå optimal prestation, då i drivande

syfte. Detta syntes genomgående i materialet om varför respondenterna använde spöet i tävling.

Dessutom påvisar studien, kring den andra frågeställningen, om hur tillämpningen av spö under

galopptävlingar kan förklaras utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, att legitimering och social

anpassning  rimligtvis  styr  respondenternas  hantering  av  spöet  i  olika  grad.  Studien  visar  att

tillämpningen av spöet i korrigerande samt drivande syfte har positiv legitimerande kraft i  dess

olika  praktiska  utföranden.  Tillämpningen  av  spöet  legitimeras  också  positivt  genom

tävlingsryttarens stereotypa roll, deindividualisering av hästen, reglementets regler kring spöet samt

jämförelser  med  andra  hästsporter  och  hur  olika  hästar  överlag  sköts.  Dessa  positiva

legitimeringskrafter minskade i sammanhang då respondenterna upplevde att spöet tillämpades trots

att piskslagen inte hade någon önskvärd effekt på hästens prestation eller agerande.  Vidare pekar

studiens resultat om andra frågeställningen på att normativ anpassning ägt rum som kan ha påverkat

respondenternas tillämpning av spöet. Detta bland annat genom reglementets avsaknad av regler om

spöet  som  standardutrustning  (trots  att  de  flesta  respondenter  upplever  spöet  som  standard)

Normativ  anpassning  verkade  också  ske  kring  de  stereotypa  tankar  om  sin  arbetsuppgift  en

tävlingsryttare håller. Ur ett psykologiskt perspektiv kan detta argument eventuellt motbevisas då
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individen kanske i större utsträckning styrs av den egna pragmatiska viljan snarare än gruppnormen.

Studien vill hävda att resultatet indikerar på att normativ anpassning ägt rum, men med tanke på att

metodupplägget inte mätt  fenomenet utifrån ett  psykologiskt eller  kvantitativt  perspektiv så kan

inga antaganden göras om själva fenomenets stabilitet eller omfattning. Resultatet indikerar på att

informativ anpassning ägt rum för alla respondenter genom adaptionen angående reglementet trots

att flertalet inte fann reglerna tillfredsställande. Slutligen verkar det som att respondenterna med

mindre yrkeserfarenhet tenderar att anpassa sig informativt i högre grad efter tränarens auktoritära

roll  i  förhållande  till  respondenterna  som  hade  längre  yrkeserfarenhet.  Respondenternas

ansvarstagande tenderade att reduceras då de anpassade sig informativt genom tränarens rid-order i

tillämpningen av spöet. Just aspekten om ansvarstagande kan studien dock inte uttala sig om med

säkerhet på grund av att intervjufrågorna inte tydligt mätte detta fenomen.

6.2 Resultatet i relation till tidigare forskning

Tidigare  forskning  om  legitimering  i  tillämpningen  av  bland  annat  hästar  i  sport  visade  på

bristfälliga rättfärdigande argument som att hästen inte skulle uppleva smärta på likasinnat vis som

människor eller att hästen vill tävla av egen vilja (Jönsson 2008). Båda dessa resonemang uppkom

även i den aktuella studien fast angående spöet. Däremot fann den aktuella studien flertalet andra

positivt legitimerande argument kring just spöet i dess koppling till tävlingsryttarens upplevelse av

fältets roller, hästen och reglementet. Studiens resultat i förhållande till den tidigare forskningen om

spöet  visar  på  att  flertalet  av  de  resonemang  som  respondenterna  använde  sig  av  i  positivt

legitimerande  syfte  saknar  teoretiska  belägg.  Detta  eftersom att  majoriteten  av  respondenterna

upplevde att spöet fungerar i drivande syfte fast forskningen tyder på motsatsen (Stansall & Tyler

2004, Evans & McGreevy 2011). Dessutom upplevde vissa respondenter att spöets utformning och

hur de  tillämpade spöet  praktiskt  var  till  fördel  för  att  inte  hästen  skulle  uppleva allt  för  stort

obehag.  Dock  visar  den  tidigare  forskningen  på  att de  hårdare  delarna  av  spöet  som  inte  är

vadderade  träffar  hästen  ansenligt  ofta  samt  att  piskslaget  inte  alltid  träffar  muskelmassa

(McGreevy et al. 2012). Alla respondenterna hade någon gång brutit emot reglementets föreskrifter

på grund av olämpligt bruk av spöet vilket enligt den tidigare forskningen ansågs vanligt (Pereira

2013, Pereira 2010). Studiens resultat går i linje med den tidigare forskning som bedrivits kring

social  anpassning (Milgram 1974,  Zimbardo 2007).  Och angående den normativa anpassningen

kring spöet gick det rimligtvis anta att stereotypa roller kan ha styrt i sån pass grad att reglementet

inte behöver ha en specifik regel om spöet som standardutrustning, utan alla tar med sig ett ändå.

Dock som tidigare nämnt har studiens upplägg inte möjlighet att uttala sig om i vilken grad detta

kan  orsakat  tävlingsryttarens  användning  av  spöet,  då  psykologiska  aspekter  kring  individers
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egenvilja att prestera också kan påverka. Detta kan därmed vara aktuellt att närmare granska för

framtida forskning i ämnet. Slutligen verkade det som att hierarkin inom fältet mellan tränaren och

tävlingsryttarna bidrog med auktoritära roller där de respondenter med mindre erfarenhet i högre

grad anpassade sig informativt till  tränarens rid-order om spöet i förhållande till respondenterna

med  längre  erfarenhet.  I  vissa  fall  resulterade  detta  alltså  i  att  egenansvaret  för  handlingen

projicerades  på  tränaren,  vilket  efterliknar  samma  fenomen  som inträffade  i  Milgrams  (1974)

elchocks experiment.

6.3 Resultatet i relation till teorivalet

Studiens teoretiska upplägg har som sagt utformats både induktivt respektive deduktivt. Framför allt

för att inte låta teorin om social anpassning (som valdes deduktiv) tala över empirin så fick studien

tillämpa en metodansats som möjliggjorde att lägga teorin (samt författarens förförståelser) åt sidan.

Detta gjordes då för att kunna genomföra analysen genom första ordningens konstruktion innan

koppling gjordes till andra ordningens konstruktion (Aspers 2011: 44-46). Fler studier inom ämnet

med  teorier  från  ett  socialpsykologiskt,  sociologiskt  eller  psykologiskt  perspektiv  är  att

rekommendera  då  det  rimligtvis  hade  bidragit,  att  med  högre  säkerhet  kunna  uttala  sig  om

resultatets signifikansnivå samt vidare generalisering. Exempelvis på detta kan vara tillämpningen

av spöet studerat ur ett  mer  individualistiskt  eller  psykologiskt inriktat  förhållningssätt.  Studien

finner trots allt att flertalet av de sociala premisser den funnit via de aktuella teorierna visar på

mönster som också i högsta grad vidare borde ifrågasättas och forskas om. Inledningsvis förhöll sig

studien även till Herbert Blumers konceptualisering av den sociala interaktionismen, dock valde

författaren att  begränsa sig till  två teorier  i  syfte  att  öppna upp för  en  djupare analys.  Denna

inledande  grund  hjälpte  dock  till  med  förståelsen  av  första  ordningens  konstruktion  innan

begränsningen ägde rum.  

6.4 Resultatet i relation till metodansatsen

Studiens ansats med kvalitativa intervjuer gav möjligheten att sätta sig in i en, för många, upplevd

oetisk  problematik  ur  aktörernas  egna  perspektiv.  Något  som  den  tidigare  forskningen  inte

representativt  belyst.  Den  socialkonstruktivistiska  traditionen  i  relation  till  en  hermeneutisk

tolkningsprocess har därför öppnat upp ett socialpsykologiskt synsätt för att belysa tillämpningen av

spöet  i  Svenska  galopptävlingar.  Detta  finner  studien  som  en  bidragande  grund  för  framtida

forskning  då  det  socialpsykologiska  perspektivet  överlag  inom denna  sfär  är  mer  eller  mindre

obefintlig. Det föreföll dock i vissa sammanhang analytiskt komplicerat att avgöra graden av social

anpassning. Resultatet kring detta hade troligtvis ytterligare kunna preciseras genom annorlunda
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metod  och  traditionansats,  tydligare  eller  annorlunda  intervjufrågor  samt  kompletterande

observationsstudier.  Observationsstudier  hade  troligtvis  varit  av  fördel  för  att  följa  aktörernas

handlingar inom fältet, detta då handlingsmönstren i praktiken i förhållande till vad aktören talar om

under en intervju kan skilja sig åt. Studiens svarsfrekvens hade kanske tett sig annorlunda om den

hade omfattat  fler  deltagare eller  jämnare fördelning mellan könen,  något  som i  nuläget  därför

begränsar generalisering av resultatet men öppnar upp för framtida forskningsmöjligheter. Eftersom

att  den  kvalitativa  ansatsen  begränsade  antalet  deltagare  hade  det  för  framtida  forskning  varit

angeläget  att  komplettera  med kvantitativa studier  som möjliggör  en  frekvens relaterad bild  av

handlingsmönstret.

6.5 Avslutande sammanfattning

Slutsatsen  lyder  summariskt  att  tillämpningen  av  spöet  i  galopptävlingar,  sätt  som  en  oetisk

handling, trots allt rutinmässigt äger rum genom processer av legitimering och troligtvis genom

social anpassning. Studien påvisar att organisationen Svensk Galopps reglemente angående spöet

går  att  ifrågasätta  samt  att  de  deltagande  tävlingsryttarnas  perspektiv  om  spöets  påverkan  är

förhållandevis skevt i relation till  tidigare forskning. För vidare forskning hade det därför också

varit  intressant  att  mäta  andra  möjliga  variabler  som  exempelvis  hur  utbildningen  om  spöet

påverkar uppfattningen och därmed användningen i praktiken. Spöet är dessutom ett redskap som

används i de flesta andra hästsporter i olika former och varianter, att titta på närliggande fält inom

en  annan  hästsport  där  spöet  används  hade  bidragit  med  intressanta  jämförande  aspekter  i

förståelsen om varför denna handling officiellt utförs i så pass omfattande grad. Den här studien har

därmed kunnat visa varför spöet används generellt inom den Svenska Galoppsporten. Vad denna

studien däremot inte gör är att undersöka frekvensen noggrant. Studien kan därför inte uttala sig om

graden av social anpassning eller för den delen legitimering. Kanske hade det varit fördelaktigt att

undersöka frekvensen med hjälp utan en kvantitativ enkätstudie eller liknande.

6.6 Komplikationer om policy

Eftersom  att  den  informativa  anpassningen  samt  legitimering  via  reglementet  ansågs  vara

betydelsefull,  resulterar  studien  också  i  vissa  komplikationer  om policy.  Studien  finner  att  ett

möjligt fokus borde riktas emot organisationen Svensk Galopp och deras aktuella reglemente. Detta

därför  att  studiens  resultat  ställer  sig  kritisk  till  varför  tre  piskslag  i  drivande syfte  är  positivt

legitimerat över huvud taget. Att piska ett djur i något annat sammanhang hade med stor sannolikhet

räknats som en våldsrelaterad handling. Det nuvarande reglementet och respondenternas attityd till

spöet som hjälpmedel går alltså emot djurskyddslagen och organisationen Svensk Galopps egna
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värdegrund (SFS 1988:534, Svensk GaloppA  2013). Dessutom överensstämmer som tidigare nämnt

inte tanken om spöets effektivitet med tidigare forskning om ämnet.  Studien finner dock att ett

avlägsnande  av  spöet  inte  är  en  lösning  eftersom  att  det  verka  bidrar  med  ökad  säkerhet  i

korrigerande syfte. Då finner det sig snarare aktuellt, som nämnts i tidigare forskning, att överlag

ytterligare  ifrågasätta  legitimiteten  bakom tillämpningen  av  hästar  som tävlingsobjekt  (Jönsson

2008).
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8. BILAGOR

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide

Ålder

Kön

Del 1

1. Berätta lite om hur det kom sig att du blev intresserad av hästar och till slut började jobba som

amatörryttare/jockey?

- Licens via Svensk Galopp eller utomlands?

- Hur länge har du haft din licens?

- Hur många år har du jobbat med hästar?

2. Skulle du kunna beskriva din relation till hästen, vad betyder hästen för dig?

- Har du alltid känt likadant om hästen eller har det varierat?

3. Vad har du för relation till hästen under tävling?

4.  Kan du beskriva din arbetsroll som tävlingsryttare?

- Vad är det som krävs för att klara av jobbet som tävlingsryttare? (mentalt, fysiskt)

- Vad betyder det för dig att vara tävlingsryttare?

5. Vad brukar du känna inför, under  och efter löp? 

- Hur uppfattar du det att hästen känner under tävling?

6. Hur skulle du beskriva relationen  mellan ryttare och tränare inför en tävling? 

- Vad har du för ansvar som ryttare i löpet och vad har tränaren för ansvar? Överens?

7. Planeras det någon taktik inför hur löpet ska ridas, hur kan detta arta sig?

- Hur mycket känner du att du kan påverka hur hästen ska ridas under löpet?

8. Vad innebär det för dig att förlora löp respektive vinna löp?

Del 2

9. Varför använder du spöet under tävling?
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10. Brukar du använda spöet under tävling och i så fall hur ser denna användning ut?

- Vad menas med lättare drivning?

- Tillämpar du spöet likasinnat på alla hästar under löp eller varierar det från häst till häst?

11. Vad tror du andra ryttare/tränare anser om tillämpningen av spö i löp?

- Är det vanligt att de andra ryttarna också använder spö och varför tror du de använder spöet?

12. Under tävling, vad skulle du säga är en lyckad användning av spöet?

- När kan du tycka att användningen av spöet  inte blev lyckad under tävling?

13. Scenario: tränaren säger till dig att hästen du ska rida behöver extra skjuts av spöet på upploppet

för att ge det där lilla extra. Du har ridit hästen innan och anser att så inte är fallet. Gör du som

tränaren säger och använder spöet, eller gör du som du kände och använder inte spöet?

- Om vi byter ut tränaren emot vänner/ryttare som propsar på samma sak vad gör du då?

14. Skulle du definiera piskslagen under tävling som lösa, medel eller hårda slag?

15. Vad finner du negativt med att rida i löp?

16. Vad finner du positivt med att rida löp?
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