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Sammanfattning 
 
Titel: Från hästmänniska till företagsledare 
Författare:  Jennifer Norin, Maria Nyström och Therese Olsson 
Handledare: Anders Wrenne 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte:  Syftet med vårt arbete är att fördjupa kunskapen i hästmänniskors potential att agera 
som framgångsrika företagsledare genom att ta reda på hur en människa kan implementera 
sina praktiska erfarenheter från hästmiljö i en roll som företagsledare.  
 
Metod: Den här uppsatsen har en kvalitativ inriktning där vi samlat empiriskt material genom 
tre semistrukturerade telefonintervjuer med ridskolechefer. Vi genomförde också en 
enkätundersökning med en kvantitativ inriktning för att samla mer övergripande information 
från ett större antal hästägare via sociala media. 
 
Resultat: Den här uppsatsen visar att det är flera färdigheter som utvecklats i stallmiljö som 
är användbara som i företagsledarrollen. Färdigheter som problemlösning, tidsplanering och 
budgetering samt många fler som introduceras och utvecklas i livet med hästar och sedan 
implementerade i arbetslivet. 
 
Nyckelord: Hästmänniskor, ledarskapsfärdigheter, företagsledarskap 
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Abstract 
 
Title: From horse people to business leader 
Authors: Jennifer Norin, Maria Nyström and Therese Olsson 
Supervisor: Anders Wrenne 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of our work is to deepen the knowledge of horse people's potential to 
act as successful business executives by finding out how a person can implement their 
practical experiences from a horse environment in a role as business leader. 
 
Method: This thesis has a qualitative approach in which we gathered the empirical material 
through three extensive semi-structured interviews by phone calls with managers of different 
riding schools. We also formed a poll with a quantitative approach to gather more overall 
information from a larger number of horse owners via social media. 
 
Results:  This thesis shows that there are several skills that develops in the stable 
environment that are useful as a business leader. Skills like problem solving, time planning 
and budgeting and many more are introduced and developed in the life with horses and then 
implemented in the workplace. 
 
Keywords: horse people, management skills, business leadership 
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1. Inledning 
Nedan presenteras en kort bakgrundsbeskrivning om ridsporten idag och företagsledare. 
Därefter diskuteras problemet i problemdiskussionen, följt av frågeställning, syfte, centrala 
begrepp och avgränsningar. 
 
1.1 Ridsport 
Ridsporten idag består av många discipliner och intresset för hästar brukar vara något som 
växer fram allt eftersom individen kommer i kontakt med dem. Det är en sport där kvinnor 
och män tävlar med och mot varandra på lika villkor oavsett ålder. En halv miljon svenskar 
ägnar sig åt ridning som fritidssysselsättning eller tävling. Det är Sveriges näst största 
ungdomsidrott, efter fotbollen och den sjätte största idrotten totalt. Det finns 895 
ridsportföreningar i Sverige och nästan hälften av dem driver en ridskoleverksamhet där man 
kan lära sig rida och hantera hästar i en säker miljö. Gammal som ung. (Svenska 
Ridsportförbundet, 2017) 
 
Svenska Ridsportförbundet har ritat upp riktlinjer för hästhållning och för hur vi inom sporten 
ska agera mot varandra - att behandla hästen på ett bra sätt, visa respekt och se till att den 
lever i en trygg miljö. Individerna är dessutom skyldiga att vara pålästa och ha kunskap om 
det de gör, visa varandra respekt, vara goda förebilder, öppna, ärliga och slutligen berömma 
och bekräfta hästen. (Svenska Ridsportförbundet, 2016) 
 
1.2 Företagsledare 
Rollen som företagsledare har under årtiondena förändrats i karaktär beroende på samhällets 
utveckling. I industrisamhället var en chefs uppgift främst att ge order till de anställda. 
Utgångspunkten var att de anställda enbart skulle utföra sitt arbete under tvång, hot och straff. 
Dagens samhälle har utvecklat en annorlunda företagssyn där de anställda snarare ses som en 
stor resurs och ska hanteras med hjälp av motivation och inspiration. Således har tankesättet 
utvecklats från ett rent praktiskt ledningsarbete med planläggning, organisering, ledning, 
samordning och kontrollering till att även värdesätta ledarens egenskaper så som social 
kapacitet, integritet, ansvar och självförtroende. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
Ledarskap utvecklas, enligt McCall (2010), till stor del av erfarenhet. Om man i ett tidigt 
skede lär sig att identifiera utmaningar ökar chansen att handlingskraftigt lära sig att lösa olika 
situationer i framtiden. Att utveckla kunskap är tidskrävande och ibland krävs ett nederlag för 
att individen ska lära av sina misstag. Trots att det är konstaterat att ledarskapsfärdigheter 
utvecklas genom erfarenhet är det få organisationer som nyttjar detta och utbildar sina ledare 
genom erfarenhetsbaserad utveckling. Oavsett många organisationers brist på intresse finns 
förväntningar på ledaren (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Generellt förväntar sig de 
stora företagen en flexibilitet för snabb omställning till nya individer samt nya situationer och 
att därmed snabbt kunna lösa problem som uppstår oväntat. Till följd av förväntningar på 
erfarenhet hos dagens ledare har diskussioner förts kring vilken erfarenhet som ger bäst 
utveckling av ledarskapsegenskaper. 
 
1.3 Problemdiskussion 
Det är ingen slump att sex av tio kandidater som antogs till Saabs ledarskapsprogram ”Saab 
Graduate Leadership Programme” år 2017 hade en bakgrund inom ridsporten (Arbetarskydd, 
2017). Saab är förbundssponsorer till Svenska Ridsportförbundet och har dessutom skrivit en 
artikel i sitt pressrum om hur en av deras chefer formats av sin bakgrund som aktiv ryttare 
(Saab, 2017). Anledningen är att nå ut och öka intresset för teknik hos unga tjejer. Deras mål 
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är att senast år 2025 ska 35 procent av de svenska cheferna vara kvinnor (Arbetarskydd, 
2017). Även Monica Lindstedt, grundaren av Metro och Hemfrid samt styrelseordförande i 
intresseorganisationen Företagarna, bekräftar att hästmänniskor prioriteras vid anställning av 
ny personal. Hon menar att de bland annat är lyhörda och handlingskraftiga. Hon är själv en 
aktiv ryttare och driver sin egna hästgård där hon föder upp hästar och pratar därför av egen 
erfarenhet (Motivation.se, 2014). 
 
”Hästmänniskor är blivande företagschefer” påstår bland annat Tidningen Chef, Expressen 
och DN. Tidningen Chef (2012) hävdar att stalltjejer blir chefer oftare på grund av större mod 
och handlingskraft. Expressen (2009) uttrycker att det är påfallande många chefer som rider 
eller har ridit. Detta är troligen för att hästmiljön har sina rötter i militär struktur vilket lär ut 
hierarki, kämpaglöd, risk och uthållighet. DN (2007) förklarar med att säga att hästtjejer 
borde vara alla arbetsgivares dröm. Hästtjejer är enligt DN ansvarstagande, modiga, 
samarbetsvilliga och sällan sjukskrivna. Påståendet har blivit en aktiv samhällsdebatt som 
spridits, inte bara i hästvärlden utan även som ett högst relevant diskussionsämne inom 
företagsvärlden. Samtliga nämnda medier hänvisar till Lena Forsbergs forskning (2007, 2012) 
som handlar om sambandet mellan företagsamhet och ledarskap samt identitetsskapande i 
stallet. 

I Forsbergs licentiatuppsats ”Att utveckla handlingskraft” (2007) studerades unga tjejer som 
var aktiva i ridskolemiljö. Ridskolan formade dess normer, värderingar och praxis och det 
konstaterades att de utvecklade en identitet, vilken skiljer sig från deras beteende utanför 
hästmiljön. De kände att de uppfattades som empatiska, omhändertagande men fega, medan 
de själva ville identifiera sig som kompetenta individer som inte räds av risker och 
utmaningar. De själva trodde att de i framtiden skulle ha nytta av identitetsskapandet i 
hästmiljön. Även i hennes doktorsavhandling ”Manegen är krattad” (2012) diskuteras 
identitetsskapandet i hästmiljön, men här studeras istället sex vuxna kandidater kring sina 
livsberättelser och ungdomstiden i stallet. Studien bidrar med att presentera att social 
utveckling i de intervjuade kandidaternas identitetsprocess har en påverkan på 
entreprenörskap i ekonomisk företeelse. Hon konstaterade även att individerna lärde sig att 
hantera kritiska situationer och att fatta beslut. Slutligen har hon i samarbete med Tebelius 
skrivit “The riding school as a site for gender identity construction among Swedish teenage 
girls” (2011) som avhandlar identitetsskapande bland unga tjejer i hästmiljö, där studien 
baseras på intervjuer med sex unga ridskoleelever där det framkommer ett resultat ur ett 
socialt konstruktivistiskt perspektiv. 

Annan forskning som studerat ämnet och som vi anser relevant för vår studie är Josefin 
Franssons masteruppsats “Leadership skills developed through horse experiences and their 
usefulness for business leaders” (2015). Syftet med uppsatsen var att skapa en förståelse 
kring hur hästerfarenhet kan utveckla egenskaper som ledare kan ha nytta av i 
företagssammanhang. Slutsatsen presenterar ett antal ledaregenskaper som av 
intervjudeltagarna uppfattas kunna ha skapats under dessa hästaktiva år. Däribland är de 
sociala egenskaperna övervägande stora. Fransson menar dock att studien har ett behov av 
större antal intervjukandidater för att resultaten ska kunna generaliseras. Kandidaterna 
upplevde osäkerhet kring om de utvecklade ledaregenskaperna verkligen hade sitt ursprung i 
hästmiljön eller om de berodde på personlighetsdrag. 

Utöver Forsbergs och Franssons forskning (2007; 2011; 2012; 2015) finns det viss 
existerande forskning kring skapande av egenskaper i hästmiljö som resulterar i gott ledarskap 
och företagsamhet. De beaktar dock främst de sociala ledarskapsegenskaperna och lägger 
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ingen större vikt vid de praktiska egenskaperna ur företagsledningssynpunkt. Majoriteten av 
studierna byggs på objektens egna uppfattningar och i övrigt fall författarens uppfattning av 
objektens handlingar. Enligt några av författarna kan inte studierna ge ett helt generaliserbart 
resultat på grund av det låga antalet studerade. Många av de studier som berör ämnet är 
kandidat- och magisteruppsatser, vilka vi valt att anse som icke  tillförlitligt material nog för 
vår uppsats på grund av låg forskningsnivå.  

Enligt ovanstående forskning inom hästmiljön finns ett samband till företagsledare. Tidigare 
forskning visar således att det även kan finnas ett samband mellan påståendet ”Hästmänniskor 
är blivande företagschefer” och sanningen. Forskning kring egenskapsutvecklande i 
hästmiljön jämför dock enbart samband med ledare och egenföretagare samt har fokus på de 
sociala egenskaperna. Det är därför oklart om det är tillräckligt för att styrka påståendet när 
ledarrollen och chefsrollen bör särskiljas. Ledaren driver genom engagemang, beslutsamhet 
och förståelse. Han driver sina omgivande anställda med hjälp av motivation. Chefsrollen 
består snarare av regler, ordning och rutiner genom planering och kontroll. Majoriteten av 
ledning i företagssammanhang måste dock nyttja båda aspekter som ledare och chef för att få 
en fungerande organisation, varav både de sociala och de praktiska ledaregenskaperna är av 
stor vikt. (Bruzelius & Skärvad, 2004)  

Med den här uppsatsen har vi för avsikt att avgöra om det finns belägg för påståendet 
”Hästmänniskor är blivande företagschefer” genom att studera hur man kan implementera 
och tillämpa sina praktiska erfarenheter från hästmiljön i en position som företagsledare i 
arbetslivet. Kunskapen och medvetenheten om de personliga egenskapernas och 
färdigheternas påverkan på ledarrollen har ökat, eftersom många företag idag använder sig av 
olika tester vid rekrytering, karriärplanering och befordring för att nå bästa möjliga beslut 
(Bruzelius & Skärvad, 2004). Med beaktning till detta kan vår studie främja utvecklingen av 
rekryteringsprocessen, då flera företag börjat uppmärksamma och värdesätta egenskaper som 
utvecklats i hästmiljö, bland annat Saab och Metro. När ett företag av Saabs dignitet ser 
fördelar i att rekrytera personal med hästbakgrund och media väljer att skriva om det ur en 
allmän synvinkel ger det en hint om att vidare forskning om hästmiljön och 
företagsledarskapet kan ge stora fördelar. Därför vill vi fortsätta forskningen inom egenskaper 
utvecklade i hästmiljö för att bidra till större kunskap inom ämnet. Detta avser vi genomföra 
genom att kartlägga praktiska färdigheter som utvecklas ur praktiska ledaregenskaper och 
forska i hur de kan implementeras och tillämpas i företagsledarrollen. Denna studie kommer 
inte bara att komplettera existerande forskning, utan även att ge en bättre förståelse till varför 
hästmänniskor påstås bli bra företagsledare. Studien kommer att baseras på uttrycket 
företagsledare istället för företagschef, då enligt Bruzelius & Skärvad (2004) både ledarskap 
och chefskap måste inkluderas i yrkesrollen för att nå bästa möjlighet till en framgångsrik 
organisation. 

1.4 Frågeställning 
Hur kan en hästmänniska i rollen som företagsledare, implementera de praktiska färdigheterna 
som utvecklats i stallmiljön? 
 
1.5 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att fördjupa kunskapen i hästmänniskors potential att agera som 
framgångsrika företagsledare genom att ta reda på hur en människa kan implementera sina 
praktiska erfarenheter från hästmiljö i en roll som företagsledare.  
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1.6 Centrala begrepp 
1.6.1 Praktiska färdigheter 
För att förklara begreppet definierar vi orden var för sig. Ordet ”praktiskt” betyder verkligt, 
handlingskraftigt och metodiskt. En ”färdighet” betyder en förmåga, en kunskap eller en 
skicklighet (Norstedts, 2002). En praktisk färdighet är således en handling utförd med hjälp 
av individens kunskap, exempelvis tidsplanering och budgetering. Fortsättningsvis består en 
praktisk färdighet av flera olika kombinationer av praktiska egenskaper. Genom att träna sina 
egenskaper kan man utveckla och förfina sina färdigheter. Det som händer när egenskapen 
tränas är att genomförandet av färdigheten sker på ett annat sätt, eftersom att rörelsemönstret 
förändras. Det är viktigt att delta med sina sinnen och vara medveten vid träning av 
färdigheten för att utveckling ska kunna ske, eftersom att slentrianmässig upprepning kan 
göra utförandet reflexmässigt, vilket i sin tur riskerar att färdigheten genomförs på ett felaktigt 
sätt. (Henriksson, 2012) 
 
1.6.2 Hästmänniska 
Eftersom att det inte finns någon vetenskaplig definition på begreppet ”hästmänniska” har vi 
fastställd den genom att ställa frågan ”Vad anser du att en hästmänniska är?” på Facebook 
och sedan sammanställt de svar vi fått in (läs mer under ”Diskussion på sociala medier” i 
Metodavsnittet). Enligt respondenterna är ”hästmänniska” en person som har ett stort intresse 
för hästar och som strävar efter ett förhållande till hästen som baseras på ömsesidig kärlek och 
respekt. Personen sätter hästens välbefinnande framför sitt eget, oavsett väder och hälsa. Man 
gör det bästa för hästen och är beredd att offra och arbeta hårt för att nå resultat. Det spelar 
ingen roll om man har egen häst eller om man rider på ridskola, är erfaren eller nybörjare. 
Ung som gammal är det inställningen och känslan som avgör om man själv anser sig vara en 
hästmänniska. Vi definierar hästmänniskan som en individ vilken är eller har varit aktiv inom 
hästmiljön. Det räcker således inte att ha ett passivt intresse för hästar utan det byggs på 
förståelse och erfarenhet som bara kan utvecklas genom att praktisk delta i hästmiljön. 
 
1.6.3 Chef 
Chefen styr sina anställda genom fokus på ett konkret och praktiskt styrsätt. Han skapar 
ordning genom att kontrollera situationen. Detta kan göras genom organisering och planering. 
Chefen kontrollerar sina anställda genom ett traditionellt synsätt där order, rutiner och regler 
krävs för att initiativsvaga individer ska utföra arbetet. Hans uppgift är att skapa fungerande 
arbetsformer. (Corvellec & Holmberg, 2010) 
 
1.6.4 Ledare 
En ledare påverkar sin grupp genom att skapa en mening för handlandet. Han styr gruppen 
genom engagemang, motivation, förståelse och beslutsamhet. Ledaren driver inte gruppen 
genom order utan övertygar dem till att ta egna initiativ för att få en handling utförd. 
Vardaglig kommunikation framkallar samhörighet och entusiasm vilket i sin tur av 
individerna uppfattas som stöd och uppskattning (ibid). De sociala egenskaperna är således 
ledarens nyckel till ett bra utfört arbete. En ledare kan uppstå i olika former av grupper och är 
inte nödvändigtvis kopplad till en organisation. En individ kan formellt även utses till ledare 
genom att tilldelas rollen som chef (Bruzelius & Skärvad, 2004). Individen blir då vad vi 
kallar en företagsledare. 
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1.7 Avgränsningar 
Vårt problem är avgränsat till att enbart undersöka praktiska färdigheter i hästmiljön. Vårt 
undersökningsområde omfattar enbart Sverige. Denna avgränsning har vi gjort på grund av 
begränsning i storlek av vårt arbete. För att inbegripa största möjliga antal hästmänniskor har 
vi valt att inkludera ridskolor samt privatryttare med egen häst. Vi utesluter stuterier, 
tävlingsstall med fler på grund av den professionella aspekten som kan komma att påverka 
regler och arbetsrutiner och därmed vår empiris träffsäkerhet.  
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2. Metod 
I detta kapitel följer en redogörelse av vilka tillvägagångssätt som använts vid genomförandet 
av studien och därefter vilket urval av litteratur och teoretiska val som gjorts. Vidare beskrivs 
hur insamling och analys av empiri är utförd samt en presentation av 
undersökningspersonerna. Slutligen nämner vi hur vi hanterat etiken i undersökningen. 
Metodkritik finns den löpande i texten. 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
Redan när vi bestämde oss för att skriva uppsatsen tillsammans visste vi att vi ville forska 
kring något som behandlade sambandet mellan hästar och företag eftersom vi alla tre är 
inbitna hästmänniskor. Vi hittade ett citat som ett flertal tidningar skrivit om, och som vi 
själva dessutom stött på flera gånger under våra olika ridkarriärer – ”Hästmänniskor är 
blivande företagsledare”. Vi blev genast intresserade och försökte hitta forskning som kunde 
styrka detta påstående. Tyvärr hittade vi inte så mycket forskning som handlade om just detta 
citat, men vi fann några artiklar som baserades på ledarskap i hästmiljö, bland annat Lena 
Forsbergs studie som rör identitetsskapande i stallet och Josefin Franssons artikel som handlar 
om ledarskapsegenskapers lämpande för företagsledare.  
 
Vi har arbetat med vårt material på ett induktivt sätt, genom att göra studier baserat på en 
frågeställning som bygger på teorier till skillnad från ett hypotetiskt-deduktivt sätt, som 
innebär att man utgår från en hypotes och testar den genom intervjuer för att se om den 
stämmer (Popper, 1963, 1972; Alvesson & Kärreman, 2012). Vi har utfört egna empiristudier 
som riktades mot ridskolor och hästägare. Där använde vi oss av både kvalitativa 
telefonintervjuer, men också en kvantitativ enkätundersökning på sociala medier. 
Anledningen till att vi att bestämde oss för att blanda olika metoder var eftersom att vi ansåg 
att behovet av detaljerade svar var olika i de båda undersökningsgrupperna. När vi 
genomförde intervjuerna lade vi våra egna förutfattade meningar åt sidan och arbetade ur ett 
fenomenologiskt perspektiv, genom att tolka individernas svar utifrån deras perspektiv 
(Bryman, 2012). Sammanställningen till empirin gjordes i en löpande text utan detaljerade 
hänvisningar till vem som sagt vad för att skapa ett bra läsflöde och för att få sammanhang i 
texten. En viss uppspaltning har också gjorts av enkätsvaren där de är sammanställda för att 
ge bästa möjliga överblick. För den intresserade finns alla svar i sin helhet som bilagor i slutet 
av denna studie. Vid sidan av detta gjorde vi även en diskussionsundersökning som handlade 
om hur ordet ”hästmänniska” uppfattades av andra hästintresserade människor på sociala 
medier, vi ville definiera begreppet så att även en lekman skulle förstå vad vi menade. 
Slutligen använde vi tidigare hästforskning som stöd till vår empiri och jämförde och 
analyserade den med tidigare forskning om önskvärda färdigheter hos ledare och chefer för att 
kunna besvara vår frågeställning.  
 
2.2 Litteratursökning 
Till teoriavsnittet har vi främst använt oss av akademiska artiklar skrivna på svenska eller 
engelska. Vid sökning av relevant litteratur använde vi i första hand Summon@BTH, Diva-
portal och LIBRIS, men även Google, Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen 
hästforskning för att söka efter vetenskapliga artiklar och annan fakta som varit relevant för 
vårt arbete. De sökord som vi använde oss av var: ledarskap, hästforskning, equestrianism, 
equestrian, equestrian riders, ledarskap hästmiljö, ridsport, hästsport, hästmiljö, stallmiljö, 
chefskap, manager, manager qualification, leadership traits, leadership skills, trait theory. 
Samtliga sökord har hittat väsentlig litteratur till studien. 
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2.3 Teoretiska val  
De teoretiska val som gjorts har utgått från tidigare forskning som är gjord om chefskap och 
ledarskap. Ur denna forskning kan vi urskilja vilka färdigheter som är efterfrågade i rollen 
som företagsledare. Detta är vår utgångspunkt för att förankra hästmiljöns färdigheter med 
företagsledarens.  
 
Vi har valt att dela upp chefs- och ledarskapsforskningen i olika delar eftersom de skiljer sig i 
uppfattning. Meningen är att dessa två kapitel ska kunna kombineras och leda till begreppet 
”företagsledare” som används i studien. ”Ledarskapets och chefskapets samverkan” består av 
teorier som ger belägg på att de båda rollerna kan och ibland bör omfattas av en och samma 
roll. Den följande rubriken ”Ledarskapets övertag” ger en motivering till varför.  
 
Som verktyg för analysen har vi valt att använda en modell som beskriver 
färdighetsöverföring från ett idrottssammanhang till ett nytt sammanhang. Syftet är att ge stöd 
åt att färdigheter som utvecklas från ett sammanhang kan överföras och vara tillämpbart i ett 
annat och att det därmed är möjligt att implementera och tillämpa färdigheterna från stallet till 
företagsledning i arbetslivet. 
 
2.4 Intervjuer 
Valet av den kvalitativa metoden utgick från att kunna få en bred och detaljerad beskrivning 
och därför bestämde vi oss för att genomföra tre personliga, semi-strukturerade 
telefonintervjuer där vi fokuserade på en person i taget (Hedin, 1996). Vi valde att använda 
denna metod riktad mot ridskolecheferna eftersom att vi ville ha mer detaljerade och djupare 
svar från dem, eftersom att de ser nybörjarna från grunden och följer deras utveckling. Genom 
att välja ett kvalitativt sätt ville vi låta intervjupersonerna beskriva med egna ord och tankar 
för att få reda på hur de tolkade, förstod och förhöll sig till frågorna (Alvesson & Kärreman, 
2012). En semi-strukturerad intervju tillämpas oftast när man använder sig av kvalitativ 
metod (Hedin, 1996) och karaktäriseras av att kontexten är förutbestämd och ordningsföljden 
på frågorna är densamma. Svarsalternativen är öppna och frågorna är inte exakta och 
detaljerade som i den kvantitativa metoden, utan utgår istället från frågeområdet. Denna 
metod passar bra när man vill jämföra och analysera resultatet, vilket har varit vårt syfte med 
dessa intervjuer. Fördelen med att genomföra intervjuer är att man kan få hög validitet genom 
att kontrollera informationen med följdfrågor, sedan kan man skapa en helhetsbild genom 
detaljerna i svaren (Sallnäs, u.å). En nackdel med metoden är att vi inte kan dra generella 
slutsatser bland ridskolorna eftersom att vi hade ett begränsat antal intervjuobjekt (Rienecker 
& Stray Jørgensen, 2014). Anledningen till att vi inte valde att använda kvantitativa metoder 
mot ridskolorna var eftersom de flesta kvantitativa undersökningarna, exempelvis enkäternas 
(som är en vanlig kvantitativ metod) insamlade data i första hand beskrivs i storlek, mängd 
och tal och de kvantitativa frågorna formuleras på ett mer generaliserande sätt (Rienecker & 
Stray Jørgensen, 2014).  
 
Vi konstruerade en intervjuguide i förväg med frågor som skulle generera så mycket relevant 
material som möjligt. Vi testade frågorna på ett testobjekt innan de riktiga intervjuerna 
utfördes för att kontrollera om vi upplevde att någonting fattades. Intervjufrågorna var 
utformade för att leda intervjuobjekten mot tankarna om färdigheter eftersom ordet 
färdigheter i sig riskerar att skapa förvirring om personen inte är helt insatt i ämnet. 
Intervjuguiden innehöll många väldigt grundläggande frågor som sedan automatiskt mynnade 
ut i ett samtal om hur eleverna utvecklades och vilka kunskaper de kunde ta med sig vidare i 
livet. Vi ställde frågor om hur teori- och ridlektioner var uppbyggda, vilka stallregler som 
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fanns och vilka obligatoriska arbetsuppgifter som föll på eleverna, med syfte att finna detaljer 
i svaren som fick färdigheterna att framstå utan att intervjuobjekten uttryckligen skulle 
behöva säga dem. Själva intervjuerna genomfördes per telefon på inbokade tider där frågorna 
gicks igenom en efter en i en avslappnad diskussionsform och där frågeställaren styrde 
samtalet med hjälp av frågorna. Frågorna som skulle ställas mailades ut med information till 
intervjudeltagaren dagen innan bokad tid för samtal för att den intervjuade skulle få gå 
igenom frågorna lugn och ro. Vår förhoppning var att detta skulle leda till mer genomtänkta 
svar. Detaljerade anteckningar fördes under hela intervjuerna och varje samtal renskrevs 
direkt efter dess utförande för att det skulle vara i färskt minnet och för att minimera risken att 
blanda ihop en intervju med en annan. Samtliga intervjuobjekt var mycket positivt inställda 
till intervjun och välkomnade fler frågor ifall vi behövde komplettera empirimaterialet.  
 
2.4.1 Urval intervjuobjekt 
Vi har valt att avgränsa oss till att endast genomföra kvalitativa intervjuer med betydelsefulla 
personer på ridskolor, vilket blev ridskolechefer. Anledningen till att vi valt just 
ridskolecheferna är eftersom att vi ville få tag i en person på ridskolorna som har stor koll på 
både verksamheten och ryttarna som befinner sig där. Nackdelen med att välja 
ridskolecheferna istället för exempelvis en instruktör är för att ridskolechefen ofta inte är lika 
nära eleverna som instruktören och kan därför inte ge lika säkra svar på vissa frågor. Dock är 
instruktören sällan lika insatt i verksamhetens alla delar som ridskolechefen och därför föll 
valet på att intervjua ridskolecheferna. Dock ska nämnas att samtliga av de intervjuade 
ridskolecheferna även arbetar som instruktörer på ridklubbarna och därmed har bra koll på 
elevernas utveckling. Vi valde att endast genomföra tre intervjuer. Nackdelen med så pass få 
observationer är risken för svarsbortfall. Vi uppfattade dock att de insamlade svaren var så 
pass lika att det inte skulle vara värt tidsåtgången för ytterligare intervjuer, möjligheten för 
nytt eller avvikande material var relativt liten. 
 
När vi valde ridskolor att intervjua ville vi få en spridning på ridskolorna runt om i Sverige, 
därför har vi valt ridskolor belägna i Hälsingland, Gästrikland och Närke. Deltagande klubbar 
har minst 15 boxplatser och över 80 aktiva elever. Anledningen till att vi valde ridskolor med 
ett större antal individer var att generera svar med ett brett beslutsunderlag och ett välbeprövat 
arbetssätt. Vi valde även att intervjua ridskolor som var inriktade på vanlig skolridning, där 
disciplinerna hoppning och dressyr var framstående i undervisningen. Det negativa med att 
endast inrikta oss på ridklubbar med dessa discipliner var att vi tappade en stor del av de 
aktiva utövarna som håller på med andra grenar, exempelvis voltige och western.  
 
2.5 Enkätundersökning 
Vi genomförde en enkätundersökning som var riktad mot privatryttare som äger en eller flera 
hästar. Vi valde att använda en kvantitativ metod eftersom vi ville ha ett stort antal svar som 
kunde generaliseras och tolkas på ett lätt sätt (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Vi ansåg 
dessutom att svaren inte behövde vara lika djupa, utan mer överskådliga, för att kunna dra en 
slutsats om resultatet. Därför passade en enkätundersökning perfekt för vårt ändamål. 
Enkätfrågorna utformades för att bli besvarade av privatryttare och lades ut på Facebook i 
grupper som var inriktade mot ryttarföreningar samt i regionala- och nationella hästgrupper. 
Enkäten bestod av 14 frågor som började med grundläggande bakgrund om deltagaren där 
undersökningsdeltagaren fick välja olika svarsalternativ bland annat ålder, var i landet 
han/hon bodde och hur många hästar han/hon hade. Sedan kom mer riktade frågor om 
arbetsuppgifter, både till vardags och till tävling samt andra sammanhang utanför det 
vardagliga, där undersökningsobjektet fick skriva och utforma sitt egna svar. Av svaren att 
döma har frågorna varit tydliga och lättförståeliga eftersom det inte kommit in några svar som 
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tyder på missuppfattning av frågorna. Enkäten var öppen för deltagande i tre dagar och det 
inkom över 160 svar, varav 5 män och 155 kvinnor i alla åldrar, merparten var i åldersspannet 
18-30 år från hela Sverige. 41 procent av deltagarna hade sina hästar uppstallade i egna stall, 
25 procent hade halvinackordering och 15 procent hade hästen helinackorderad1. Sedan finns 
också alternativ som kollektivstall och lösdrift2. 77 procent av deltagarna sa att de var i stallet 
7 dagar i veckan. 11 procent 6 dagar i veckan och 8 procent 5 dagar i veckan. Ingen av 
deltagarna var i stallet mindre än 3 dagar i veckan. 
 Vi valde att begränsa antalet grupper som den visades i för att inte få in för stor och 
svårbearbetad mängd data och satte en gräns på runt 150 svar att analysera. 
 
2.5.1 Urval enkätundersökningsobjekt 
Anledningen till att privatryttare med egna hästar valdes som undersökningsobjekt var att vi 
ville härleda resultatet från intervjuerna med ridskolorna till de insamlade svaren från 
privatryttarna. Vi valde att lägga ut vår undersökning på sociala medier för att nå en så stor 
spridning som möjligt. Kravet för att få svara på undersökningen var att 
undersökningsdeltagaren skulle äga en eller flera hästar och utöva en ridsportdisciplin. 
Nackdelen med att utföra enkätundersökningar på detta sätt var att vi inte fick kontroll på vem 
som har svarat och att den personen uppfyllde våra krav. Vi vet heller inte om alla har svarat 
sanningsenligt. Det positiva med enkätundersökningen är att vi fått stor spridning och ett stort 
antal objekt att analysera.  
 
2.6 Diskussioner på sociala medier 
Vi beslöt oss för att lägga in en diskussionsfråga i en grupp på Facebook som heter 
”Dressyrsnacket”, som i dagsläget (2017-05-21) har 13 758 medlemmar, för att definiera 
ordet ”Hästmänniska”. Anledningen till att vi valde Facebookgruppen ”Dressyrsnacket” var 
eftersom vi ville använda en grupp med många och som intresserar sig för hästar. 
Diskussionen låg ute i två dagar och besvarades av 11 personer som alla hade många bra 
åsikter när det gällde tolkningen av uttrycket. Vi satte ihop svaren och skapade en definition 
av ordet som sedan har använts i denna studie. Facebook fungerar bra som diskussionsforum 
eftersom det fungerar som en tvåvägskommunikation. Trots att vi som författare inte har varit 
med i diskussionerna, utan försökt hålla oss så neutrala som möjligt och endast ställt 
följdfrågor för att utveckla svaren, så har andra kommenterat och svarat på inläggen och fört 
diskussionen framåt. Om vi hade låtit diskussionen ligga ute fler dagar eller lagt ut den i fler 
grupper eller gjort undersökningen på något annat vis hade vi kanske kunnat få en bättre, mer 
nyanserad definition av begreppet, men vi ansåg att de flesta var överens om definitionen och 
därför krävde vi inte fler svar.   
 

1 Inackorderingsstall 
Inackordering innebär enligt Svenska Akademiska ordboken tillhandahållande av kost och logi (2017, spalt 277, 
band 12). I ett inackorderingsstall är således privatägda hästar uppstallade med ett kontrakt för vilken kost och 
logi som gäller för hästen. Inackorderingen kan skilja sig i kontraktet. Om rutinerna sköts enligt kontrakt av 
stallägare är det helinackordering, om vissa arbetsuppgifter fördelas på hästägarna är det halvinackordering 
(Vistorps ridcenter 2013; Hannas hästservice u.å.; Ahlberga B&B and stable 2017). 
 
2 Lösdrift 
Hästarna har tillgång både till hagen och en ligghall som är torr och vindskyddad och kan gå in och ut som de 
vill. 
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2.7 Etik 
När vi har genomfört våra intervjustudier har vi utgått från Vetenskapsrådets 
rekommendationer om forskningsmetodik (2002) som innefattar forskningskravet och 
individskyddskravet. Individskyddskravet kan i sin tur förtydligas genom fyra huvudkrav med 
egna underregler som kallas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Utgångspunkten har varit att vår studie ska utgå från forskningskravet vilket 
innebär att den ska hålla hög kvalitet med frågor som har betydelse för vår forskning. Vi har 
samtidigt tagit hänsyn till individskyddskravet som fastslår att ingen individ får kränkas, 
förödmjukas eller utsättas för psykisk eller fysisk skada.  
 
Innan vi startade intervjuerna informerade vi undersökningsdeltagarna om syftet med 
forskningen och presenterade all information som kunde inverka på deltagarens villighet att 
medverka. Vi gav en översiktlig förklaring till hur deltagandet skulle gå till och vilka villkor 
som skulle gälla. Detta inkluderade bland annat att medverkan var frivillig, att de fick avbryta 
när som helst utan negativa följder samt att all insamlad data endast skulle användas i 
forskningssyfte, i enlighet med informationskravet. Därutöver informerade vi om att vi har 
tystnadsplikt och att vi därmed tar ansvar över att obehöriga inte ska kunna ta del av uppgifter 
om undersökningsdeltagarna, enligt konfidentialitetskravet. Trots att ridklubbarnas namn inte 
nämns, har vi försvårat för utomstående att kunna identifiera deltagarna. Detta har gjorts 
genom att hemlighålla närmare detaljer om klubbarna som innefattades av studien. 
Anledningen till detta är att deltagarna ska känna sig trygga och bekväma med att delge övrig 
information. Enligt rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002) har vi även frågat 
intervjuobjekten i de kvalitativa intervjuerna om de velat ta del av intervjuerna innan de 
publiceras. Vi informerade också om möjligheten att erhålla en rapport eller sammanfattning 
av undersökningen innan den offentliggjordes. 
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3. Teori 
I detta kapitel redogör vi teorier om ledarskap, chefskap och hur dessa två samverkar. 
Avslutningsvis presenteras en modell för överföring av färdigheter. 
 
3.1 Ledarskap 
3.1.1 Ledarskapets början 
Enligt Kets de Vries (1993) finns många idealiska ledarskapsegenskaper. De påträffas redan i 
förskolan där barnet bildar sina idéer och sedan formar sin uppfattning om ledarskap under 
skolåren. I vidare forskning som baseras på Jean Piaget’s teorier (1936, Ayman & Korabik, 
2005) som handlar om barns olika utvecklingsstadier kunde forskarna konstatera att yngre 
barn kunde urskilja vem ledaren var i deras egna kamratgrupper och uppfatta skillnader 
gällande auktoritet, makt och ledarskap i gruppen. (Ayman och Korabik, 2005) 
 
3.1.2 Ledarskapsegenskaper  
En ledare bör inneha vissa färdigheter för att vara en bra ledare (Alänge, Lindström och 
Lundberg Nilsson, 1998). I deras undersökning om vilka önskvärda färdigheter en ledare 
borde ha var respondenterna samstämmiga om beslutsförmåga, förmåga att få med sig 
människor och att den bör ha en humanistisk grundsyn (ibid).  
 
Även Lee Nichols (2016) har gjort en studie gällande egenskaper hos ledare. I hans studie 
fokuserade han i första hand på att relatera egenskaperna till två olika aspekter av ledarskap – 
dominans och samarbete. De egenskaperna som tillhörde dominans var: dominant, bestämd, 
ambitiös, målorienterad, självsäker och att ha ett bra självförtroende. De egenskaperna som 
tillhörde samarbete var: samverkande, rättvis, behaglig, stöttande och hjälpsam (ibid). En 
annan egenskap som underlättar vid arbete som ledare enligt Mumford, Zaccaro et al. (2000a, 
2000b) är problemlösning, medan Prieto (2013) menar att de tre viktigaste egenskaperna inom 
ledarskap är passion, uthållighet och tolerans. Därutöver nämner han kommunikation, 
motivation och teamkänsla som underkategorier som kan läras in. Bass och Stogdill’s 
”Handbook of leadership” (1990) poängterar dock att man inte nödvändigtvis är en bra ledare 
i alla lägen bara för att man är bra i en särskild situation. 
 
3.1.3 Beslutsförmåga 
En god ledare bör ha förmågan att ta förnuftiga och realistiska beslut. För att kunna 
genomföra besluten måste energin finnas, men även modet att driva igenom förändringar. 
Ledaren måste våga chansa och ha en god förståelse för när besluten ska fattas. Han ska 
dessutom besitta vissa specifika egenskaper för att kunna engagera sina medarbetare och få 
dem med sig. Dels ska ledaren ha god självkännedom för att bearbeta och utveckla sin egna 
ledarskapsförmåga, men också för att kunna vara empatisk och förstå sina medarbetare. 
Vidare behöver han vara uthållig, envis och ha en egen drivkraft när beslutade aktioner ska 
verkställas. Han ska även kunna kommunicera och engagera personalen om de behöver 
övertygas för att förändringar ska kunna genomföras. Framförallt måste ledaren ha en positiv 
attityd och se på framtiden med en glad och ljus syn eftersom prestationerna och effektiviteten 
går ner om arbetsledaren är ointresserad och elak, menar en av respondenterna. (Alänge et al., 
1998) 
 
3.1.4 Att få med sig människorna 
Människorna på företaget är viktiga. En ledare är ingen ledare utan sitt team och han bör 
därför finnas för att förmedla en vision och driva individerna inom företaget mot samma mål 
(Prieto, 2013). Det är därmed av stor vikt att ledaren har en humanistisk grundsyn och har en 
god människokännedom. Han måste tycka om att ha kontakt med individerna och vara en 



Jennifer Norin, Maria Nyström och Therese Olsson             Från hästmänniska till företagsledare 

 18 

moraliskt och etiskt god förebild genom både sina ord och handlingar eftersom att det skapar 
trygghet och trovärdighet. En grundförutsättning för bra ledarskap är att han uppmuntrar och 
respekterar sina medarbetares olikheter och litar på dem, för att i sin tur kunna delegera ut 
arbetet. Genom att vara medveten om olikheterna kan han skapa grupper och team med 
individer som kan komplettera varandra. (ibid) Därutöver måste han kunna involvera 
individerna i projekten för att få dem att känna sig delaktiga och dela samma vision som 
företaget (Kets de Vries, 1993, s. 6). Han måste även ha förmågan att kunna lyssna och ta till 
sig av medarbetarnas kritik och synpunkter. Här gäller det att kunna vara ödmjuk och kunna 
ta lärdom av kritiken. Ledaren måste kunna hantera att bli ifrågasatt. Han måste således vara 
lugn och balanserad och kunna föra en rak och öppen kommunikation. (Alänge et al., 1998). 
Detta i sin tur betyder att individen måste ha gott självförtroende för att kunna ta emot 
kritiken. Det innebär emellertid inte att han eller hon måste hävda sig själv, utan istället vara 
öppen för förslag när det gäller att ändra sitt tankesätt. (ibid)  
 
3.1.5 Problemlösning 
Enligt Fiedler & Garcia (1987) teori kan specifika egenskaper påverka hur bra en ledare 
tacklar och löser problem. Några exempel på egenskaper som kan influera är öppenhet, 
tolerans för tvetydighet och nyfikenhet. Andra egenskaper som kan påverka viljan att lösa 
problemet och hur resultatet av problemlösningen blir är självförtroende, risktagande, 
anpassningsförmåga. 
 
3.2 Chefskap   
Hales (1999) presenterar från sin studie, chefsrollens följande delar. Han menar att chefsrollen 
grundar sig i att ta ansvar.  

• Problemlösning och effektivitetsarbete 
• Förespråkare och kontaktperson för organisationen eller avdelningen 
• Informationsspridare till hierarkiska nivåer över och under i organisationen 
• Underhåll av kontaktnätet inom organisationen samt övriga intressenter 
• Tidsplanering av verksamheten 
• Allokering av samtliga resurser så som, människor, material, pengar och utrustning 
• Förhandling med anställda medarbetare, andra chefer samt yttre intressenter 
• Rekrytering 
• Utbildning och utvärdering 
• Tekniskt arbete med koppling till chefens specialistområde 
• Långsiktig handledning och övervakning av medarbetares arbetsinsats 

 
3.2.1 Beslutsfattande, ansvar och gott omdöme 
Beslutsfattande är enligt Snickare (2012) en mycket omfattande del av en chefs 
arbetsuppgifter. Beslutsfattandet kan ske på olika nivåer så som en avdelning eller en hel 
organisation. Vid fattande av beslut används individens känsla och intuition från vilken 
besluten ska tas. Snickare uttrycker sig kring sin studie om chefers yrkeskunnande 
 
”Att fatta beslut utifrån en känsla innebär inte att basera beslutet på tyckande. Det som 
beskrivs är istället hur den kunskap beslutsfattaren har om frågan samlas i en känsla och 
yttrar sig genom att han eller hon vet vad som ska göras. ” 
 
Känslan är utvecklad från omdömet som individen har skapat och med hjälp av den 
analyseras vilka risker som är värda att åta sig. Detta nås genom att lära sig att reflektera 
omgivningen lika mycket som sina egna ageranden. Reflektion bidrar med kunskap och 
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erfarenhet från både framgångar och misslyckanden, även ett halvbra resultat kan således leda 
till stor kunskap. Erfarenhet från omgivningens agerande kan exempelvis inhämtas genom 
litteratur, andras berättelser och genom iakttagelse av andra individers handlanden. För att 
skapa ett omdöme krävs dock ett eget intresse samt ett ansvar att analysera sina tankar men 
framför allt en stor dos av mod att utsätta sig för olika situationer inom företag och 
yrkesroller. (ibid) 
 
Känslan för beslutsfattande är uppbyggd på två grundpelare, människokännedom och en inre 
bild av verksamheten.  Människokännedom utvecklas genom en reflektion av andra individers 
reaktioner och agerande samt vilka tankar, önskningar och sagda ord som lett till dess 
handlande. Beslutsfattandets andra grundpelare är en inre bild av verksamheten. Detta innebär 
att individen måste ha kunskap om vad som händer i företaget och vara medveten om vad som 
uppfattas vara viktigt för intressenterna, medarbetare likväl som kunder. (ibid) 
 
3.2.2 Följande av regler 
I en yrkesroll som chef måste organisationens regler beaktas i samtliga handlingar. Snickare 
(2012) menar dock att reglerna ska tolkas och följas utifrån ett agerande i en konkret situation. 
Reglerna ska således följas men kan tolkas olika efter att chefen reflekterat kring inre och 
yttre omständigheter som kan komma att påverka riskerna vid ett beslut. En chefs erfarenhet 
kan förhindra att företaget följer reglerna blint utan att ta hänsyn till organisationens situation 
och därmed i en dåligt anpassad situation anta sig väldigt riskfyllda förändringar. På så sätt är 
hantering av risker och osäkerhet en del av chefens uppgifter. Det kan i vissa situationer 
innebära att våga skjuta på ett beslut för att samla tillräckligt med information av läget.  Ett 
beslutsfattande formad efter regler, risker och företagets utformning kan sammanfattas i 
begreppet ansvar. (Tyrstrup, 2005; Snickare, 2012) nämner även han vikten att förhålla sig till 
lagar och styrdokument. Han nämner dock att chefen även ansvarar för att organisationens 
eller avdelningens mål uppfylls samt att den uppsatta budgeten för verksamheten följs 
(Algahtani 2014; Snickare, 2012). 
 
3.2.3 Snabbhet och fokus 
Snabbhet och fokus är en självklar del av en chefs yrkeskunnande och är nödvändigt i många 
organisationer för att kunna hantera en chefstjänst. Det betyder att det måste finnas ett sinne 
för att arbeta i en snabb takt och många timmar. (Snickare, 2012) 
 
3.3 Ledarskapets och chefskapets samverkan 
Enligt Gustavsson, Fogelberg Eriksson, Lundqvist, Nilsson och Ekberg (2008) finns det ingen 
överenskommande syn över hur ledarskap och chefskap definieras samt hur de korrelerar med 
varandra i företagsvärlden. Det varierar istället hur olika individer uppfattar begreppen. Dr. 
Warren Bennis (1994; se Feldman, 2011) menar att skillnaden mellan en chef och en ledare är 
att chefen gör saker rätt, medan ledarna gör rätt saker. Det finns dock ett perspektiv som säger 
att det inte behöver vara någon skillnad mellan att vara ledare och chef. Det kan således 
omfatta en och samma roll. De menar att båda begreppen handlar om att delegera, engagera, 
fördela arbete, handleda och stötta för att nå resultat som gagnar organisationens visioner och 
mål. I praktiken bör företagsledaren agera som både ledare och chef. Det är nödvändigt att 
ledarskap och chefskap samverkar för att få ett fungerande ledningsarbete och det är därför 
vanligt att en företagsledare tar hänsyn till båda aspekter. (Corvellec & Holmberg, 2010)  
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3.3.1 Ledarskapets övertag 
Studier visar att begreppet ledarskap används mer och mer frekvent i ersättning för begreppet 
chef och är populärare bland medarbetare (Development and Learning in Organizations 
2008). Nedan identifieras faror med att helt ersätta chefskap med ledarskap. 

En högt positionerad individ i företaget som föredrar att kalla sig själv ledare, snarare är chef, 
tenderar till att bli för dominerande och nyttjar inte sin ledarförmåga till att få sina 
medarbetare att prestera utifrån bästa förutsättningar. För att undvika denna situation måste 
ledaren lära sig att fördela ut ansvar och arbetsuppgifter till medarbetare - något som uppfattas 
vara en självklar uppgift i chefsrollen. (ibid) En ledare har inte samma medvetenhet om 
skillnaden på process- och uppgiftsledarskap. Uppgifter behöver organiseras med ramar och 
regler. En stor uppgift kräver fler involverade medarbete. Ledaren måste vid ett sådant tillfälle 
organisera och uppgiftsfördela arbetet till dem. Men i en roll som ledare kommer individen att 
ha svårt att slita sin uppmärksamhet från uppgiften och istället utveckla en arbetsprocess som 
involverar medarbetarna. (Rees & Porter 2008) 

En chefsroll utvecklas oftast från att vara specialist inom ett område till att klättra sig upp till 
högre positioner. Detta medför en större översiktlig förståelse kring hur organisationen är 
uppbyggd och vilka begränsningar som existerar. Denna erfarenhet kan saknas vid en 
ledarroll, då de inte uppfattar de operativa arbete som sker på detaljnivå. De riskerar att skilja 
den operativa och den strategiska ledningen åt och missa viktiga anknytningar. (ibid.) 

3.4 Överföring av färdigheter 
I ett tekniskt samhälle måste individen anpassas efter förändringar som skapas av gårdagens, 
dagens och morgondagens revolutioner. (Bracke, 1998; se Bossard, Kermarrec, Buche & 
Tisseau 2008). En individs omgivning påverkar det mänskliga beteendet i en ny situation. Det 
handlar om utveckling av kunskap som är beroende av miljöns samtliga enheters beteende 
och inkluderar både fysiska och sociala egenskaper. Uppsättningen av element är vad som 
förklarar det beteende som genereras. Det påverkar, förklarar och beskriver överföringen 
(Kokinov 1995). Överföringen av färdigheter definieras av en personligt utvecklad 
konstruktion av relationer och aktiviteter i affinitet (Bossard et al. 2008). 
 
Kunskap måste läras i sammanhang för att kunna bli överförbara (Lobato 2002). För att kunna 
överföra färdigheter från en situation till en annan krävs kunskaper som väger över de 
begränsningar och förmåner som dyker upp i inlärningssituationen (Gibson 1977). När man 
överför dessa färdigheter omvandlar man kunskap från den gamla situationen till den nya 
genom konstant interaktion mellan individen och det nya sammanhanget. För att överföringen 
ska kunna ske måste det finnas en liknelse mellan den gamla situationens begränsningar och 
förmåner och den nya situationens begränsningar och förmåner, annars blir färdigheterna inte 
möjligt överförbara för individen (Bracke, 1998; se Bossard 2008; De Corte 1999). Det är 
därför viktigt att kunskaperna lärs i sammanhang som är realistiska med den faktiska 
arbetsmiljön (McLellan 1991). 
 
3.4.1 Idrottens överföring av livsfärdigheter 
Denna modell baseras på Pierce, Gould och Camirés (2016) studie och presenterar hur 
livsfärdigheter överförs från sport till annan aktivitet. Nedan presenteras modellen i 
ordningsföljd.  
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Figur 1. Modellen baseras på Pierce, Gould och Camirés modell ”Definition and model of 
life skills transfer” (2016). 
 
3.4.2 Den individuella inlärningen 
Den enskilda individen är den konstanta faktorn till processen att utveckla och överföra 
livsfärdigheter. Individen har en uppsättning av interna och externa tillgångar och 
självbiografiska erfarenheter som vilka livsfärdigheter som utvecklas och överförs från ett 
sammanhang till ett annat. Dessa tillgångar och tidigare erfarenheter utformar en lins som 
individen sedan i sin utveckling av färdigheter ser igenom. (ibid) Exempel på interna 
tillgångar är ålder, kön, etnicitet, fysiska förmågor, personlighet, karaktär och tidigare 
livsfärdigheter (Benson, 1997; Gould & Carson, 2008). Åldern kan exempelvis påverka 
individens mogenhet att ta till sig omgivningen för att utveckla en färdighet och förstå 
överföringsprocessen (Camiré, Trudel & Forneris (2012). Exempel på individuella externa 
tillgångar är tränare, mentorer, förebilder, föräldrar och kamrater (Gould & Carson, 2008). 
Individuella levnadserfarenheter är den kunskapsbas individen har sedan tidigare erfarenhet 
(Pierce, Gould & Camirés 2016). 

3.4.3 Idrottsinlärningens kontext 
Individen formas av existerande krav från sin idrott, exempelvis tävling och social interaktion 
samt av programupplägg som är utformad för de aktiva individerna inom sporten. I 
programutveckling för den aktuella sporten har tränaren ett avgörande inflytande på 
individens utveckling av överförbara färdigheter. Hur en individ utvecklar färdigheter genom 
sport påverkas även av handledaren vilket i sportsammanhang är ursprunget från tränarens 
egenskaper och dess agerande i coachning. Tränarens egenskaper definieras som 
coachingfilosofi, relationsfärdigheter och kompetensnivå. (Gould & Carson, 2008) Strategi 
definieras som tränarens tillvägagångssätt för att lära ut färdigheter (Turnnidge, Côté & 
Hancock 2014). 
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3.4.4 Lärandet av livsfärdigheter 
Lärandet av de psykosociala livsfärdigheterna kan fördelas i tre kategorier. Kunskap, 
sinnelag/benägenhet samt identitetsförändring hos individen. Denna utveckling sker när 
individen interagerar med idrottsinlärningskontexten. (Pierce, Gould & Camirés 2016) 
 
3.4.5 Överföring av sammanhang 
3.4.5.1 Överföringsfaktorer 
När individen har utvecklat livsfärdigheter skapas möjligheten att överföra dessa från 
idrottssammanhang till ett nytt sammanhang. Det krävs dock vissa faktorer för att individen 
ska klara av att utföra detta (ibid.). Det krävs att individen kan uppfatta en likhet i klimat 
mellan det ursprungliga sammanhanget och det nya sammanhanget (Burke & Hutchins 2007). 
Individen behöver även få möjlighet att praktisera den utvecklade färdigheten, vilket är en 
kritisk och avgörande faktor till överföring av färdigheter. Ett stödsystem i form av 
handledare och stöttande individer i sin omgivning är också viktigt. (Pierce, Gould & Camirés 
2016) 

3.4.5.2 Psykologiska processer som påverkar överföring 
Individer uppfattar överföringskontext på olika sätt vilket ska resultera i olika resultat av 
överföringar. Psykologiska processer kan underlätta alternativt försvåra överföringen av 
livsfärdigheter beroende på hur de tolkas, hanteras och varieras av individen. (Pierce, Gould 
& Camirés 2016) Individens engagemang och intresse samt en tro på sina färdigheter 
förbättrar process av överföring (Allen, Rhind & Koshy 2015).  
 
3.4.6 Den individuella inlärningen 
3.4.6.1 Positiva och negativa överföringsresultat 
När överföringen väl utförs kan detta ge både positiva och negativa effekter på resultatet. 
Detta påverkas av hur individen tolkar inlärning, hur utvecklingen uppstår och hur olika 
sammanhang uppfattas. (Pierce, Gould & Camirés 2016) 
 
3.4.7 Tid 
Överföringen formas efter vilken tid livsfärdigheterna utvecklas, de kan således påverkas 
positivt likväl som negativt beroende av tid. 

• Mikrotid - tid som läggs ner på en viss aktivitet  
• Mesotid – perioder av aktivitet så som veckor och månader 
• Makrotid - samhällsförändringar över generationer.  

(Pierce, Gould & Camirés 2016) 
 
3.4.8 Sociokulturell omgivning 
Sociokulturell omgivning är en huvudkomponent för individens möjlighet att lära sig nya 
färdigheter i en sport och överföra dessa till ett nytt sammanhang. Det handlar om påverkan 
på individens utveckling av de sociala och kulturella krafterna från omgivningen. (Pierce, 
Gould & Camirés 2016) 
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4. Tidigare forskning 
Nedan presenteras forskning på egenskaps- och identitetsskapande i hästmiljö.  
 
4.1 Egenskapsutvecklande i hästmiljö  
Ridsporten är en av de farligaste sporterna som kan utövas i Sverige då uppskattningsvis 
enbart fotboll orsakar fler antal skador årligen, 13 000 gentemot 31 000. Hästolyckor är dock 
ofta allvarliga och ungefär 11% av de skadade blir inlagda på sjukhus. (Konsumentverket, 
u.å.).  
 
4.1.1 Handlingskraftens egenskaper 
Fransson (2015) konstaterar i sin studie att handlingskraft är den väsentliga egenskapen som 
skapas i stallmiljö, enligt de intervjuer som genomgicks med fem företagsledare med 
differentierade bakgrunder och karriärer. Hennes teori är att självständigheten utvecklas av ett 
ökat självförtroende och ökat mod. Självständighet är enligt Plymoth (2012) och Forsberg 
(2007) en erfarenhet som kan grunda sig i individens erfarenheter från ridsporten. Fransson 
menar att stallmiljön utvecklar självförtroende hos individer genom att ständigt tänja på 
gränserna. Hästhantering och ridning anses vid introducering ofta som läskig men detta 
konfronteras på grund av den befrielsekänsla det inger att vara i stallmiljön. Flera av de 
intervjuade bekräftade att ett stärkt självförtroende och ökat mod utvecklats genom att arbetet 
i stallet och bland hästarna har förvissat om vad de är förmögna att klara av. Detta resulterar i 
att individerna antar utmaningar med gott mod vilket underlättar problemlösningar under sin 
karriär. (2005; Forsberg 2012)  
 
Planering är vanligt förekommande i stallmiljö enligt Plymoth (2008, Fransson 2005). Detta 
nämns även av en intervjukandidat av totalt fem i Franssons studie. Hon påstår att planeringen 
i stallet för deras del kommer ifrån att behöva förbereda sin häst och dess utrustning inför 
ridlektioner samt planera ridningen för att hinna bli klar i rätt tid och få ut nytta av träningen. 
 
Bestämdhet är något som de intervjuade i studien lärt sig i stallet. De anser att detta har varit 
användbart i ledarroller i företagsvärlden för att nå en acceptans av sitt ledarskap från 
medarbetare. De intervjuade ledarna uttrycker att det är viktigt att sätta gränser för vad som 
ska accepteras och inte samt att vara konsekvent när man hanterar hästar. De har haft nytta av 
detta i företagssammanhang vid stora beslut där det krävs tydlig kommunikation med 
intressenter, vilket Forsberg styrker i sin studie (2007).   
 
Ledaregenskaper som sammanfattat konstaterats utvecklas i stallmiljö, enligt Fransson är 
självförtroende, bestämdhet, handlingskraft, emotionell kontroll och kommunikation. 
Samtliga nämnda egenskaper bevisas vara till fördel vid ledarpositioner i 
företagssammanhang. (ibid). 
 
4.1.2 Identitetsskapande 
Forsberg och Tebelius (2011) artikel kring ämnet identitetsskapande på ridskolor presenteras i 
teman vars innehåll påverkar flickors identitetsskapande i stallet. Ett tema handlar om 
behandlingen av hästarna och behovet av att ta kontroll för att undvika farliga situationer. De 
diskuterar även vikten av att kunna hantera en oväntad situation och att lösa problemet. För att 
klara av att hantera situationer med en häst inblandad krävs det av individen att den är 
bestämd och tydlig i vad som förväntas i en viss situation. Detta är av stor vikt vid hantering 
av hästar, som i jämförelse med människan är stora, tunga och oberäkneliga på grund av sitt 
flyktbeteende.  Det krävs kommunikation och samarbete med hästen snarare än styrka och 
dominans. Artikelns studier visar att ett tydligt ledarskap över hästarna även leder till respekt 
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och en högre position hos människorna i stallet. Ett tydligt exempel som ges är 
tävlingssammanhang där de personer som väglett hästen på bästa sätt även nådde de bästa 
placeringarna. Detta leder till att individerna blir hungriga på att utvecklas för att nå en bättre 
placering. (Ibid., 2011).  
 
Ett annat relevant tema innefattar att stallmiljö inbjuder till fysiskt hårt och delvis smutsigt 
arbete samt långa dagar. Undersökningar som gjorts som en del av artikeln visar att det hårda 
arbetet inte besvärade de hästaktiva individerna (Ibid., 2011), vilket överensstämmer med 
Forsberg (2007). Forsberg menar att ridskoleeleverna förväntas arbeta för att få möjligheten 
att utvecklas, vilket kännetecknar den allmänna ridskolemiljön. Det leder till att 
arbetsstrukturer bibehålls och elever tar ansvar för att nå resultat och motprestationer. Större 
delen av en ridskoleelevs tid i stallet avser fysiskt arbete då hästarna kräver underhåll varje 
dag och vid ett flertal tidpunkter per dag. Detta kan innebära stalljourer, fodringar av hästarna, 
agera hjälpinstruktör och att vara funktionär vid olika arrangemang. 
 
Enligt Forsbergs studie om identitetsskapande i stallet (2007) har den praktiska färdigheten ett 
högt värde i hästkulturen. Det är hanteringen av hästarna som påverkar vilken relation de får 
individer emellan och därmed vilka framgångar de når. En praktisk egenskap som nämns 
utifrån undersökningen vilken de intervjuade var tvungna att behärska är planering inför 
tränings- eller tävlingssäsongen samt upplägg av mål. Hästmänniskorna påstår sig även 
behöva bedöma sin egen prestation utifrån de förutsättningar som getts. En svårighet som 
diskuteras är de ekonomiska aspekterna för att äga en häst samt att tävla. Det ekonomiska 
förutsättningarna har större påverkan ju högre prestationer som förväntas på tävlingsbanan. 
Med en ambition att tävla på hög nivå är ridsporten utnämnd till den dyraste sporten enligt 
Riksidrottsförbundet (2009, se Forsberg 2012). 
 
Forsberg presenterar i resultat från intervjukandidaterna att ansvarskänsla är ett signalement 
på en bra hästskötare. Det gäller att underhålla sina förpliktelser mot andra genom god 
handling och uppförande. De individer som hanterar andras hästar måste visa sig solidariska 
mot hästägaren. Det visar sig vara vanligt att rida olika ägares hästar och ryttarna blir således 
vana att ha flera uppdragsgivare att tillfredsställa. De intervjuade i Forsbergs studie betonar 
själva att de upptäckt nya praktiska egenskaper som ansvaret i stallet har tillfört (Forsberg 
2007). Ansvaret innefattar bland annat att följa de regler och normer som är satta för det 
aktuella stallet. I stall krävs tydliga rutiner och viss ordning till följd av att hanteringen av 
hästarna ska ske i säkerhet för både människor och djur. Exempel på regler och rutiner är att 
leda sin häst på ett förutbestämt sätt, inväntande av signal och att hantera hästen från rätt sida 
vid exempelvis uppsittning. I stallet har allting sin plats, rätt häst ska stå i rätt box med rätt 
täcke och få mat enligt sin foderstat. Även i vardagen ska ordningen skötas, vilket ger en 
disciplinerande kraft. (ibid) 
 
Forsberg (2007) sammanfattar stallet som en utmanande miljö där handlingskraft skapas 
genom hårt arbete mot fysiskt betydligt kraftigare djur. Ledaruppdrag i hästmiljö betyder att 
individerna måste lära sig att alltid inneha beredskap och säkerhetstänk inför risker samt att 
vara handlingskraftiga för att nå de uppsatta målen. Forsberg presenterar således egenskaper 
som ordningsamhet, lojalitet, flitighet, självständighet och styrka. 
 
4.1.3 Företagsamhet och ledarskap  
I en senare studie av Forsberg (2012) undersöks kopplingen mellan företagsamhet och 
ledarskap med utgångspunkt från hästmiljön. Där återfinns fyra teman där ledarskap 
synliggörs i hästmiljön:  
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Dessa teman presenterar vad en individ lär sig stallet: 
1) Lugn, tydlighet och envishet 
2) Initiativtagande samt ansvarstagande 
3) Att få andra att bli initiativtagare  
4) Att ta avstånd från traditionell femininet 
(ibid) 
 
Tema fyra kommer från och med nu att exkluderas, då vi uppfattar att det inte kommer kunna 
ge något relevant bidrag till vår studie.  
 
Det första temat härstammar från att ledaren skapar tillit genom sitt kroppsspråk till 
individerna omkring sig. Det ska frambringa ett förtroende att ledaren klarar av att hantera 
situationer som kan komma att uppstå. Denna tillförlit till handlingskraft kvarstår även 
utanför hästmiljön. Det andra temat innebär att aktiva inom hästvärlden redan vid ung ålder 
lär sig ansvar och självständighet genom att utföra uppgifter i stallet. Där får de möjlighet att 
uppfattas som företagsamma och handlingskraftiga. Verkställandet av åtaganden känns så 
småningom som en naturlig del även utanför stallet. Det tredje temat går ut på att med god 
kompetens och bra handlingar kan en individ framstå som en förebild för andra. Förebilden 
framstår genom att individen utmanar sig själv med nya uppgifter och med självständighet. I 
hästmiljön delegeras ofta ansvar ut med en motprestation som belöning, vilket skapar ett 
rättvisare system och bättre fördelade arbetsuppgifter.  Vanan av beslutsfattande, delegering 
av arbete samt initiativtagande bevisas senare återspeglas i individens liv även utanför 
hästmiljön. Hon menar att människor i hästmiljö lär sig att ta beslut och att hantera de misstag 
de gör med de konsekvenserna som i sin tur uppstår. (Forsberg, 2012) 
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5. Empiri  
Här nedan finns en sammanställning av intervjuer med tre olika ridskolechefer. De enskilda 
svaren finns i bilaga 2. Därefter kommer en sammanställning av enkäterna som lades ut i 
hästgrupper på Facebook, riktade mot privatryttare. De enskilda svaren finns i bilaga 3. Det 
är skrivet i en sammanhängande text utan referenser till vem som sagt vad för att skapa ett 
bra läsflöde i empirin. 
 
5.1 Intervju 
Redan från första stund får eleverna på en ridskola lära sig att hantera hästar och alla moment 
som krävs för utöva sporten. Om det är väldigt unga elever leker man fram grunderna med 
hänsyn till hästarna för att skapa en trygghet och ett så säkert hanteringssätt som möjligt för 
alla parter. Här börjar instruktörerna ställa krav på att eleverna ska lyssna, vara 
uppmärksamma och att informationen repeteras upprepade gånger för att den ska fastna. De 
får även lära sig grunderna i att tyda hästens kroppsspråk, något som senare utvecklas i takt 
med att man lär känna olika hästar. Denna grundläggande kunskap är något eleverna sedan får 
med sig i utbildningen och utvecklingen. Det märks väl vilka som varit engagerade, lyssnat 
och tagit till sig denna grundläggande kunskap. En jämförelse mellan en tonåring som vuxit 
upp på ridskola och en som vuxit upp i privatstall eller med hästar hemma på gården kan visa 
ganska stora skillnader i ren hästkunskap, i säkerhetstänk och ibland även i korrektheten i 
skolridningen.  
 
5.1.1 Regler i stallet 
Det finns tydliga regler i stallarna om ordning. Det får inte ligga saker framme med risk för att 
någon ska fastna, snubbla eller göra sig illa. Alla måste plocka undan efter sig, sopa och hålla 
rent. Sedan finns det andra regler som är till för hästarnas bästa, exempelvis fasta tider för in- 
och utsläpp till hagen och bestämda mattider. Detta på grund av att hästar är vanedjur som 
mår bra och känner trygghet av fasta rutiner. Det är inte ofta någon frångår reglerna, men om 
det händer talar instruktören med individen som agerat försumligt. Dessa regler formar 
eleverna på många sätt genom att de får lära sig ansvar och hur man beter sig – både mot 
hästarna och mot varandra. De ger också utrymme för att ta egna initiativ och blicken för att 
se vad som behöver göras verkar växa fram ju äldre eleverna blir. Det finns även evenemang 
som eleverna ansvarar för, med ett visst stöd av de vuxna. Ett exempel är den årliga 
luciashowen där de på eget initiativ får bestämma tid för möten och planera vad som ska 
göras. De måste planera eventuella inköp, datum för evenemanget och marknadsföra på ett 
bra sätt för att locka publik. De delegerar själva ut vem som ska göra vad och många 
evenemang är även i behov av ideell personal för att sköta eventuell försäljning av fika. 
Eleverna måste prata även med de stallansvariga om vilka hästar som är lämpliga att använda 
i evenemanget. Både hästar och deltagare måste vara väl förberedda. 
 
5.1.2 Ridlektioner 
Inför ridlektionerna försöker ridskolorna sträva efter att ha givit eleverna tillräckliga 
kunskaper så de kan borsta, sadla och tränsa hästarna på ett korrekt sätt. Föräldrar och 
instruktörer finns i närheten för att kunna ge en hjälpande hand om det behövs, men målet är 
att eleverna ska klara det själva. Under lektionen förväntas eleven lyssna och följa 
instruktionerna. Det ställs således krav på eleverna tidigt. De ska även hålla ordning på sin 
egen kropp, sitta korrekt, hålla tygeln och handen korrekt, trampa ned hälarna och ha kontroll 
över hästen. Senare förväntas de också veta vilket tempo och vilken form hästen går i, hur den 
mår och hur dagsformen är och samtidigt kunna rikta uppmärksamheten mot de andra 
ekipagen för att inte rida på någon annan. Det krävs även balans, fokus, koncentration och 
simultanförmåga för att klara av att utföra det instruktören ber om. Om dessa regler inte 
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åtföljs blir det ofta ett samtal med eleven om vikten av att lyssna och visa respekt mot andra 
och hästen. Eleverna måste förstå att hästen är en levande varelse som måste respekteras. 
Hästen är ingen maskin. 
 
5.1.3 Teorilektioner 
Teorilektioner är inte så vanligt förekommande, men vid blåsväder, då hästarna kan bli lite 
busiga kan det bli tillfälligt insatta teorilektioner för allas trygghet. Ibland ordnas även 
frivilliga clinics3 och föreläsningar. På teorilektionerna får eleverna lära sig allt från hur man 
beter sig, hur man sköter hästen, dess sjukdomar, vad och hur mycket den ska äta, mer om 
utrustningen och hur man sköter om den. Sedan tillkommer det en del ridteori som ofta 
förmedlas under ridlektionerna. Här får eleverna verkligen lära sig att lyssna och lägga på 
minnet, eftersom det inte går att anteckna när man sitter på hästryggen. Många kan i början ha 
svårt med koncentrationen, men eftersom det i de flesta fall finns ett stort intresse bakom så 
underlättar det ofta inlärningen. 
 
5.1.4 Obligatoriska uppgifter 
Det skiljer sig hur ridskolor gör med obligatoriska arbetsuppgifter utöver ridlektionerna. I 
vissa fall förekommer stalltjänst där eleverna förväntas sköta stallet och hästarna en helgdag 
per termin, medan det på andra ställen är privatryttare eller anställda som sköter stallet på 
helgerna. De elever som har ett stort intresse kommer ofta till ridskolan på helgerna för att 
hjälpa till och kan då tilldelas ansvar. Det kan vara andra saker som måste göras utöver de 
dagliga rutinerna när tiden finns, exempelvis att sopa läktaren, göra rent krubbor och 
vattenkoppar eller göra rent avloppet i duschspiltan. Vid tävlingsdagar krävs att eleverna och i 
viss mån även privatryttare ställer upp och hjälper till med bland annat servering i kafeterian, 
start- och målflagg inne på banan, speaker, domarsekreterare samt grindöppning in- och ut 
från tävlingsbanan m.m. Eleverna lär sig hur mycket arbete det är med hästar och att man blir 
smutsig, svettig och att det kan vara farligt att slarva. Att hantera hästar innebär ett stort 
ansvar och det är viktigt med fasta rutiner och en bra hästhållning. Många barn och ungdomar 
växer i stallmiljön när de lär sig ta ansvar för ett så stort djur som är beroende av deras 
omvårdnad. De äldre och mer rutinerade eleverna hjälper de yngre. De äldre lär sig 
automatiskt att bli mer pedagogiska och börjar då planera och delegera uppgifter för att allt 
ska gå så smidigt som möjligt. I det här arbetet försvinner också i många fall blygheten, vilket 
flera föräldrar sett mycket positivt på, eftersom det också har givit bättre resultat i skolan, 
både socialt och betygsmässigt. 
 
5.1.5 Övriga aktiviteter 
Det förekommer ofta en del aktiviteter utöver ridlektionerna. Det kan vara tävlingar, clinics, 
pizzakvällar, ridläger och maskeradklubbtävlingar. Aktiviteterna skapar gemenskap och 
empati medan eleverna utmanar sig själva och varandra när de får lära sig samarbeta, vara 
snabba i tanken och fatta beslut. På exempelvis ett ridläger blir varje ryttare tilldelad en häst 
och ska då ansvara för den i allt från mockning och fodring under lägrets gång. Ryttaren får 
också rida 1-2 lektioner per dag på den hästen. Här ser man ofta hur kontakten knyts bättre 
när häst och ryttare ska arbeta tillsammans flera dagar i rad till skillnad från att rida en häst en 
gång i veckan på de vanliga ridlektionerna.  
 

3 Clinic 
Clinic betyder en kort kurs inom ett specifikt ämne (Oxford Living Dictionaries, u.å.). Inom ridsport brukar en 
clinic hållas av föreläsaren med hjälp av ett eller flera studeringsobjekt som fysiskt utför övningen i samklang 
med att föreläsaren informerar. 
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5.1.6 Privatryttare 
Samtliga ridskolor som vi pratat med har privatägda hästar uppstallade på ridskolan. Att ha 
hästen uppstallad innebär ett stort ansvar även över de andra hästarna som tillhör ridskolan. 
Privatryttarna får sköta en stor del av stallsysslorna, exempelvis in- och utsläpp, mockning 
och fodring både under helger och kvällar. De förväntas även ställa upp och arbeta på 
tävlingsdagar. Överlag är ridskoleeleverna bättre än privatryttarna på att följa regler och 
rutiner. Privatryttarna har ofta fler påhitt och egna initiativ, men de vet egentligen exakt hur 
hästarna ska skötas. De har fått med sig en bra hästhållning och de ryttare som slutat på 
ridskolan kommer ofta tillbaka med sina egna hästar på träningar. Så småningom kommer de 
också tillbaka med sina egna barn eftersom de fått en positiv och bra upplevelse och 
uppfostran själva.  
 
5.2 Enkätundersökningar 
5.2.1 Vardagliga arbetsuppgifter 
De arbetsuppgifter som utförs en vanlig dag i stallet är mockning av box och hage eller 
lösdrift, fylla på nytt strömedel i boxen, förbereda foder för nästa dag, fodra, diska och fylla 
vattenhinkar, vilket även gäller vattenbaljorna ute i hagen. Man måste också släppa in- och ut 
hästar från hagen, se över hagarna så ingen stolpe eller tråd är trasig och sopa stallet. Sedan 
ska hästen borstas, visiteras och motioneras och utrustningen ska rengöras efter användning. 
Det kan dessutom tillkomma täckesbyten beroende på årstid, väder och vind. Om det är flera 
ryttare i samma stall kan stalluppgifterna fördelas efter ett schema så inte varje ryttare 
behöver göra alla saker varje dag. 
 
5.2.2 Extra arbetsuppgifter 
Det kan tillkomma en hel del andra arbetsuppgifter utöver det vardagliga.  
Det kan vara bland annat: 
 

• träna hästen att gå in i hästtransporten 
• duscha 
• klippa eller raka 
• fläta och knoppa inför tävling 
• stretcha 
• miljöträna den unga hästen 
• närvara och vara behjälplig vid hovslagar- och veterinärbesök 
• inhandla och hämta strömedel och foder 
• laga eller bygga nya hagar 
• hålla hästtransporten ren och i bra skick 
• betesputs 
• plöjning och omsådd av bete 
• bortforsling av gödsel 
• tvätta grimmor, täcken, benlindor och schabrak (tyget som ligger mellan hästen och 

sadeln). 
 
Många är medlemmar i en ridklubb eller ryttarförening. Det kan innebära styrelsearbete, 
arrangemang av tävlingar och träningar, ideellt arbete vid olika event som exempelvis 
banbygge inför hopptävling eller träning av ekipage om man har den rätta utbildningen.  
 
 
 



Jennifer Norin, Maria Nyström och Therese Olsson             Från hästmänniska till företagsledare 

 29 

5.2.3 Planering 
Vissa har häst för hobbyridning medan andra är tävlingsinriktade. Sedan finns det ett vitt 
spektrum på olika aktivitetsnivåer däremellan. 89,5 procent av deltagarna i enkäten har lagt 
upp långsiktiga mål för sig och sin häst/hästar, se figur 2. Om ryttaren satsar på en 
tävlingskarriär krävs en stor portion planering av träning årsvis, månadsvis, veckovis och de 
enskilda träningspassen samt viloperioder och tävlingsdagar. Här ska även vaccinationer 
planeras in så de inte krockar med träning eller tävling. Allt detta ska sedan sättas i 
förhållande till det övriga livet med jobb och familj, vilket också kräver en ständig planering. 
Det kan även vara lämpligt att skriva packningslistor inför träning och tävling för att 
underlätta och säkerställa en lyckad prestation. Foderstaten ska beräknas så den passar hästens 
behov i förhållande till ålder och prestationsnivå. 
 

 
Figur 2. Ur enkätundersökningen. 
 
5.2.4 Budgetering och ekonomi 
En budget kan läggas och i många fall har hästmänniskor en annorlunda uppfattning om vad 
som är dyrt och hur mycket pengar som är rimligt att lägga på en hobby, även om hobbyn är 
tävlingsinriktad. Budgeten omfattar inte bara vardagliga utgifter för stallhyra, boxströ och 
grov- och kraftfoder, utan också för hovslagarkostnader, veterinärkostnader, 
försäkringskostnader, friskvårdskostnader som exempelvis massage eller kiropraktik.  
Andra kostnader som tillkommer är: 

• Körkostnader för bilen och inköp/leasing/hyra av hästtransport.  
• Tränings- och tävlingsavgifter samt inköp- eller reparation av utrustning som sadel, 

träns, skydd, lindor, täcken, pälsvårdsprodukter, liniment, sårvårdsprodukter och 
bandage.  

• Körkortskostnader för utökad B-körkortsbehörighet eller E-behörighet för tungt släp 
om man har en större häst.  

• Stängselmaterial som stolpar, tråd/stängselband/brädor, isolatorer och el-aggregat.  
• Verktyg för att själv kunna dra av en lös sko som riskerar att skada hästen om inte 

hovslagaren har möjlighet att infinna sig omedelbart.  
Eftersom hästar skadar sig eller blir sjuka ibland försöker många hästmänniskor ha en 
ekonomisk beredskap, en buffert för sådana tillfällen när veterinärkostnaderna skjuter i höjden 
och försäkringen inte täcker allt. Sedan finns det alltid dem som blundar för hur mycket 
hästarna faktiskt kostar och löser ekonomin allt eftersom.  

89,50%

10,50%

Lägger du upp långsiktiga mål för dig och din häst/dina hästar?

Ja Nej
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5.2.5 Färdigheter som hästmänniska 
Deltagarna har fått välja fem färdigheter 
som de tycker är viktiga att ha som 
hästmänniska. De listas här i ordning från 
högst valda till lägst. 
118 deltagare har besvarat frågan och 
antal deltagare som valt alternativet står 
inom parentes (se figur 3) 

1. Problemlösning (88) 
2. Ledarskap (74) 
3. Tidsplanering (56) 
4. Ekonomisk planering (52) 
5. Samarbete (50) 
6. Beslutsfattande (43) 
7. Mental styrka (38) 
8. Organiseringsförmåga (36) 
9. Berömma och uppmuntra (33) 
10. Sätta och arbeta mot mål (29) 
11. Fysisk handlingskraft (26) 
12. Bygga relationer (19) 
13. Vara hjälpsam (19) 
14. Prioritering (18) 
15. Reflektion (16) 
16. Koncentration på sin uppgift (16) 
17. Pedagogik (15) 
18. Resultatorientering (13) 
19. Ge och ta emot kritik (13) 
20. Utbilda (12) 
21. Hantera konflikter (9) 
22. Förhandla (8) 
23. Medarbetarorientering (6) 
24. Säga ifrån (6) 
25. Förändra (5) 
26. Annat (5) – tålamod, kontroll, 

hästkunskap, djurkännedom, 
utbilda om man har en unghäst. 

 
  Figur 3. Ur enkätundersökningen. 

 
5.2.6 Färdigheter utanför hästmiljön 
En öppen enkätfråga bad om deltagarnas åsikter om hur deras utvecklade färdigheter i 
hästmiljön påverkat dem i andra sammanhang. Deras svar var att stallmiljön ger 
självförtroende, självständighet och en mental styrka som ger signaler om att man är driven, 
arbetsam och orädd. Det ger en naturlig ledarskapsförmåga och en inbyggd auktoritet som 
kommit från arbetet med hästarna, eftersom en häst kräver en ledare i ”sin människa” för att 
undvika farliga situationer för båda parter. Ledarskapet över en häst kräver också att man kan 
hålla sig lugn, tålmodig och stressfri så att hjärnan kan arbeta snabbt, lösa problem och fatta 
kloka beslut i knepiga eller trängda situationer, vilket skapar en bra stresstålighet. När man är 
flera ryttare som ska få ett stall att fungera krävs det samarbetsförmåga och viljan att hugga i 
och dra sitt strå till stacken. Den färdigheten tar man också med sig ut i arbetslivet. 
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Vara hjälpsam

Bygga relationer

Fysisk handlingskraft
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Vilka fem färdigheter tycker du är 
viktigast att ha som hästmänniska?
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Hästmiljön ger skinn på näsan och modet att våga fatta egna beslut. Om ryttaren är 
målorienterade utvecklas planeringsförmåga på både kort och lång sikt samt att man ständigt 
är förberedd på snabba förändringar. Detta krävs när man har med hästar att göra då 
exempelvis en skada kan sätta punkt för tävlingssäsongen mycket tidigare än planerat och 
läkprocess och rehabiliteringsträning ska planeras in istället. Den ekonomiska planeringen 
som kräver daglig översyn underlättar mycket i jobbsammanhang då vanan och rutinen redan 
finns automatiserad. Det är lättare att vara här och nu i arbetet, eftersom att det är ett krav när 
man är i stallet, där kan man inte fundera på något annat än det man håller på med eftersom 
det då lätt kan hända en olycka. Man har blivit envis och ger inte upp i första taget och man 
måste vara väldigt sjuk innan man stannar hemma från jobbet och stallet. Man får med sig 
mycket sunt förnuft från stallet. 
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6. Analys  
För att återkoppla till tidigare avsnitt visar vi här på de färdigheter som framkommit både i 
teori, tidigare forskning och empiri. Dessa färdigheter utgör kärnan i modellen som figur 
1,”Definition and model of life skills transfer” av Pierce, Gould och Camirés (2016), visar på 
i teorin. I ”Lärandet av livsfärdigheter” läggs grunden för färdigheterna som presenteras i 
kapitel 6.2 nedan. 
 
6.1 Ledarskapet och chefskapets samverkan 
Enligt den studerade forskningen kopplas enbart ledarskap till hästmiljön, trots att ett 
samarbete mellan ledarskap och chefskap i de flesta företagsfallen är nödvändiga för 
verksamhetens välgång (Corvellec & Holmberg, 2010). Kanske beror bristen på forskning av 
hästmiljöns påverkan på chefsrollen på ledarskapets växande popularitet och övertag i 
företagssammanhang. Ledarskapet har konstaterats vara ett mer populärt uttryck hos 
medarbetare än chefskap (Development and Learning in Organizations 2008). Vi kan enbart 
spekulera kring orsaken av detta men en trolig faktor kan vara de skilda arbetsuppgifterna. På 
grund av de olika prioriteringarna ser vi att det kan finnas en möjlighet till att ledaren 
uppskattas mer av sina medarbetare på grund av dess natur att vägleda de anställda. Chefen 
däremot förväntas följa strikta regler och sitter på ett ansvar till att uppgifter ska bli slutförda, 
vilket i regel inte alltid mottages varmt av samtliga medarbetare. 

Vi ser dock risker med att utesluta chefskapet från rollen som företagsledare. Ledaren 
fokuserar oftast på att vara en inspiration och motivation och genom detta få sina medarbetare 
att prestera (Rees & Porter 2008). Detta kan vi se är ett fungerande koncept i många 
livssituationer och kanske även i vissa organisationer. När det kommer till vinstdrivna 
organisationer höjs kraven på ledaren. I företaget innefattar chefsrollen följande av regler och 
lagar (Development and Learning in Organizations 2008). Där kan ledarens riktade fokus mot 
medarbetare undanskymma detta arbete. I teorin presenteras även att chefen och ledaren ofta 
har olika erfarenheter och vägar upp till ledarpositionen. Chefen anses ofta ha skapat mer 
erfarenhet i företagets olika nivåer (ibid.). Att ha en förståelse kring företagets verksamhet 
och dess funktioner skapar en bättre uppfattning till vilka beslut som ger bästa resultat i 
verksamheten. Vi ser dessa punkter som en anledning till att chefskapet bör innefattas i vårt 
begrepp företagsledare.  

Begreppen ledarskap och chefskap kan utgöras av en och samma roll. Det är rent av vanligt 
att dessa roller sammanfogas, då de båda ska arbeta i samma riktning. De ska framföra 
resultat som gagnar företagets visioner och mål (Gustavsson et al. 2008). Trots vikten av 
ledarskapets och chefskapets samverkan finns det inget gemensamt namn för att representera 
detta fenomen. Vi väljer att kalla denna roll för företagsledare. Företagsledaren verkar i en 
företagsmiljö och tar därför hänsyn till både medarbetares motivation och välmående, men 
även deras prestationer mot företagets mål.  
 
6.2 Tillämpning av färdigheter 
Vi upplever att tidigare forskningresultat pekar i samma riktning som vår empiri med vissa 
undantag. Det som bör beaktas är att tidigare forskning utgår ifrån uppfattningar från redan 
utvecklade individer i chefs- eller ledarposition alternativt ridskoleelever. Eftersom samtlig 
forskning till stor del baseras på studieobjektets eller författarens egna uppfattning kan vi anta 
att det existerar en osäkerhet som kan komma att påverka dessa resultat. Av den anledningen 
ser vårt empiriresultat annorlunda ut. Tidigare forskning börjar i slutresultatet av utvecklingen 
och arbetar sig bakåt i tiden. Vi börjar istället i utvecklingens grund och arbetar oss fram mot 
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förväntade färdigheter med hjälp av ridskolechefsperspektivet. Vilket arbetssätt som är 
träffsäkrast går inte för oss att garantera, men vad vi kan göra är att kritiskt analysera både 
tidigare forskning och vår egen empiri. Empirin ska ses som ett komplement och en 
utveckling av den tidigare forskningen. 
 
Vi utgår från vår empiri i form av enkätresultat och intervjusvar. Intervjusvaren behandlar 
ridskolechefens erfarenhet av att forma bra hästmänniskor. Enligt vår uppfattning är 
ridskolemiljön grunden till hästkunskaperna som de flesta hästmänniskor utvecklar. Vi har 
också valt att analysera de färdigheter från hästägarna i enkätsvaren som även i våra intervjuer 
anses viktiga enligt ridskolechefernas erfarenhet. Detta används som en grund och har 
kompletterats med tidigare forsknings perspektiv för att få en ytterligare synvinkel på 
färdighetsutvecklingen. Valet av antal färdigheter är begränsat av storleken på vår studie. 
Flera färdigheter som förblir onämnda i analysen visar ändå tendenser till att utvecklas i 
stallmiljö. Vi väljer att analysera de färdigheter som vi kan bygga en stadig grund på från 
empirin för att uppnå största möjliga träffsäkra slutsats. 
 
6.2.1 Problemlösning 
Problemlösning är färdigheten som ansågs vara absolut viktigast i vår enkät från hästägare. I 
intervjuerna diskuteras dock inte problemlösning i det uttrycket. Det framgår i intervjuerna att 
eleverna förväntas ta ett självständigt ansvar över att hästen och de olika arbetssysslorna blir 
gjorda. Att detta ska hanteras självständigt gör att vi kan anta att problemlösning är en del av 
utförandet. Enligt Fransson och Forsberg skapas denna färdighet genom att man i stallet 
ständigt utsätts för utmaningar som måste hanteras. Färdigheten framkommer från mod och 
ökat självförtroende som har utvecklats från stallarbetet där individen får ett förstärkt 
förtroende för vad han eller hon är förmögen att klara av (2005; 2012). Enligt respondenterna 
i vår enkät utvecklas självförtroende och mod av hästmiljön. Här har vi sett samband som kan 
härleda problemlösningen till både hästmiljön och företagsmiljön. En företagsledare bör ha 
bra självförtroende, vara risktagande och ha en god anpassningsförmåga för att kunna tackla 
och lösa problem, enligt både Snickare (2012) och Fiedler och Garcia (1987). Även Forsberg 
och Tebelius (2011) diskuterar vikten av att kunna lösa en oväntad situation som på grund av 
hästarnas närvaro kan komma att bli farlig. Umgänget med hästar innebär att undvika farliga 
situationer, vilket resulterar i problemlösning och många deltagare av enkätundersökningen 
har svarat att de har haft nytta av detta även i andra sammanhang än hästmiljön. Genom att 
som ung självständigt få ta initiativ och ansvar över arbetsuppgifter som uppkommer i stallet 
utvecklas förmågan att på ett snabbt och flexibelt sätt kunna lösa oväntade problem. Om man 
i ett tidigt skede kan lära sig att identifiera utmaningar ökar chanserna att lösa situationer i 
framtiden. (Lindkvist et al., 2014). Desto mer erfarenhet individen har, desto lättare kommer 
den ha att hantera problemen. Enligt Franssons studie upplever chefer att denna färdighet har 
underlättat för dem under karriären. Från intervjusvaren framkommer att ridskoleeleverna 
växer av arbetet i stallet och blygheten försvinner. Det finns en tydlig utveckling av 
egenskaper som mod och självförtroende som formar färdigheten problemlösning. Det finns 
således stöd för att färdigheten aktivt används både i hästmiljön och i arbetslivet. 
 
6.2.2 Tidsplanering 
Hästsporten tar mycket tid oavsett vad ryttaren har för mål med sitt utövande. Enkäten talar 
om tidsplanering i privatstallen till vardags. Där handlar det om att få dagarna att gå ihop rent 
tidsmässigt, i både stallet, på arbetet och i hemmet. Ridsport är en mycket tidskrävande sport, 
där många arbetsuppgifter utförs varje dag utöver själva ridningen. Enligt Fransson (2005) 
krävs tidsplanering för att hinna få hästen klar till träningar, skoningen eller veterinärbesöket. 
I empirin diskuteras även av ridskolecheferna att få alla sysslor runt och under en ridlektion 
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att flyta på så bra som möjligt samt vikten av att alla vet vad som ska göras och följer de 
uppsatta reglerna. Hästarna som är vanedjur mår bra av fasta rutiner. Det är därför viktigt att 
följa utsatta tider för skötsel, fodringar och in- och utsläpp sker på förbestämd tid. Detta 
minimerar risker med oroliga hästar. Enligt Forsberg (2007) leder detta till arbetsstrukturer 
som underlättar i arbetet med och runt hästarna. För att strukturen ska bibehållas är tiden en 
avgörande faktor. Vi kan konstatera att det existerar ett krav på hästmänniskor att kunna 
förhålla sig till uppsatta tider, oavsett vilken relation individen har till sporten. Insamlad 
empiri styrker således påståendet både från ridskoleryttarens perspektiv och hästägarens 
perspektiv. Den tidsplanering hästmänniskor tvingas lära sig i stallmiljön är på många sätt 
jämförbar med den tidsplanering som Hales (1999) pratar om som en betydande roll i 
chefskapet. Det betyder enligt Melchior et al. (2007) att det är viktigt att få en bra balans 
mellan arbetstid och övrig tid, men också att tiden på arbetet är välplanerad för att undvika 
stressiga och överbelastande situationer (AFS 2015:4). Enligt Tengelin (2012) är det viktigt 
att chefen håller sin egen tidsplanering i strama tyglar för att inte överarbeta sig själv. En stor 
fördel som hästmänniskor kan bidra med i en situation som denna är att man är van att alltid 
ta hänsyn till hästen och även till andra människor. Det här skapar en nyttig flexibilitet i 
tidsplaneringen eftersom hästmänniskor hela tiden måste planera med en stor portion hänsyn 
till andra individer. 
 
6.2.3 Ekonomisk planering 
Ridskoleelever förväntas vid evenemang att arrangera med hänsyn till kostnaderna. 
Marknadsföring, material och resurser som används kostar pengar och ridklubbar har sällan 
obegränsade resurser. Kostnader för en hästägare är allt emellan stallplats, foder och strö till 
försäkringskostnader och hovslagarkostnader. För att komma undan med dessa kostnader 
krävs en motprestation. De svarande med eget stall betalar exempelvis inte för stallplatsen till 
sin häst. Det tillkommer istället kostnader för hela stallet, hagmark, el och eventuell 
uppvärmning. Bara att äga en häst kostar således pengar oavsett tävlings- eller 
träningsambitioner och val av uppstallning. Forsberg (2012) tar upp den ekonomiska 
belastningen av tävlingssatsningar där kostnaderna ökar ju högre tävlingsambitioner som 
ryttaren har. Hästsporten är för ett ambitiöst tävlingsekipage utnämnd till den dyraste sporten 
enligt Forsberg (2012).  Enkätsvaren visar att hästmänniskor överlag har bra ordning på 
ekonomin och vet vilka kostnader som dyker upp månadsvis. De är även förberedda på större 
oväntade utgifter som kan dyka upp på grund av hantering av levande djur. Således bör 
hästmänniskor ha erfarenhet av budgetering och ekonomisk planering. Enligt Algahtani 
(2014) har chefen ett övergripande ansvar för att uppfylla den satta budgeten och då är det bra 
att sedan tidigare ha den erfarenheten. Sedan kan det variera på företagets storlek och chefens 
position om chefen måste vara med och sätta budgeten eller inte. Dock är det nödvändigt att 
han eller hon kan förstå och tillämpa den budget som är satt. Därför ser vi ekonomisk 
planering som en mycket grundläggande färdighet som följer med från stallet ut i arbetslivet.  
 
6.2.4 Samarbete 
Enligt respondenterna i enkätundersökningen var samarbete en av de viktigaste färdigheterna 
bland de 25 färdigheter som föreslogs. I första hand pratar man om att det är privatryttarna 
som behöver samarbeta med varandra i stallet, men detta kan även krävas av ridskoleeleverna. 
På en av ridskolorna som intervjuades förekommer stalltjänst en helgdag per termin. Då 
förväntas eleverna sköta stallet och hästarna med stöd av föräldrar och ansvariga. För att 
kunna uträtta uppgifterna måste eleven lära sig att samarbeta med sina kamrater eftersom 
detta, enligt Forsberg (2007) stimulerar utvecklingen. Många ridskolor arrangerar även 
aktiviteter och evenemang där eleverna får ansvara för de yttersta förberedelserna, med visst 
stöd av de stallansvariga. Ett exempel på arrangemang som elever kan behöva hjälpa till vid 
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är på tävlingar. Eftersom att det är många olika uppgifter som ska utföras på ett smidigt sätt 
för att dagen ska bli lyckad, är det viktigt att eleverna kan arbeta tillsammans. I många privata 
stall sköts de vardagliga uppgifterna kollektivt, vilket innebär att alla som har häst i samma 
stall hjälps åt och ansvarar för olika uppgifter. Detta kräver att de har samarbetsförmåga och 
kan fördela uppgifterna på ett rättvist sätt. Det är viktigt att stalluppgifterna sköts på rätt sätt 
för hästarnas välmående och kan exempelvis fördelas enligt schema så att samma individ inte 
behöver ta hela ansvaret själv. Forsberg och Tebelius (2011) menar att samarbete inte bara 
behöver handla om att individerna i stallet måste kunna dela upp och utföra arbetsuppgifter 
tillsammans, utan att även häst och ryttare måste kunna samarbeta. Enligt 
undersökningsdeltagarna i Lee Nichols (2016) studie bör också en företagsledare ha en god 
samarbetsförmåga. Han måste kunna samarbeta med sina anställda för att driva företaget åt 
rätt håll på samma sätt som en hästmänniska måste kunna samarbeta med sina stallkamrater i 
stallet. Stall bedrivs i många fall på samma sätt som en verksamhet. För att verksamheten ska 
gå bra måste rutiner följas och arbete delegeras ut till anställda. Samarbetet mellan häst och 
ryttare kan liknas vid ett samarbete mellan en företagsledare och hans anställda. På samma 
sätt som företagsledaren måste skapa trygghet och trovärdighet samt förmedla en vision för 
att företaget och de anställda ska nå målet, måste även ryttaren kunna förmedla trygghet och 
trovärdighet för att hästen ska kunna må bra. Det är även viktigt att ryttaren uppmuntrar och 
respekterar hästen, likaså som företagsledaren måste uppmuntra och respektera sina anställda 
för deras välbefinnande. Det finns starka bevis som tyder på att samarbetet som formas i 
stallet med hästar och andra individer gör att man blir tvungen att utveckla sin 
samarbetsförmåga för att både bli en bättre ryttare och kunna ta hand om hästen på bästa sätt. 
 
6.2.5 Beslutsfattande 
Beslutsfattande är en färdighet som utvecklas i stallmiljö i form av att individen måste ta eget 
initiativ. Färdigheten utvecklas redan på ridskolenivå genom arrangemang av olika event 
enligt vår intervjustudie. Aktiviteter som ridskolan arrangerar är även en möjlighet till att 
utveckla sitt eget beslutsfattande. Det kan handla om att ha ansvar över en häst där beslut 
behöver tas om vilken vård den behöver och vilka arbetsuppgifter som bör utföras. Deltagarna 
i enkäten bekräftar att beslutsfattande innefattas i att vara en hästmänniska. Det kan gälla 
hästens vardagliga skötsel, träningar, stallarbete som hör till rutiner, men det kan även 
förekomma särskilda eller oväntade situationer där beslut måste tas med hänsyn till hästens 
välmående, exempelvis veterinärbesök. Enkäten visar att färdigheter som planering och 
budgetering förekommer, vilka naturligt leder till beslutsfattanden. Enkätdeltagarna uppfattar 
att hästmiljön har gett dem modet att fatta egna beslut även i andra icke hästrelaterade 
sammanhang. Bestämdhet är egenskapen som enligt Forsberg (2007) leder till beslutfattande. 
Detta utvecklas genom att vara konsekvent i sin hantering av hästar. Hon menar att 
företagsledare har haft nytta av bestämdhet när stora beslut ska tas och genom hästarna lärt 
sig att kunna sätta gränser och ha en tydlig bild på vad som ska accepteras. Forsberg och 
Tebelius (2011) menar att bestämdhet används i hästmiljö genom att individen måste vara just 
tydlig och bestämd över vad som förväntas av hästen i en viss situation. Bristen på detta kan 
leda till osäkerhet och således framkalla flyktbeteende. Både empiri och tidigare forskning 
inom ämnet pekar på att beslutsfattande är en färdighet som utvecklas i stallmiljö. Nichols 
(2016) och Snickare (2012) pratar om vikten av att kunna ta beslut och att de måste vara 
förnuftiga och realistiska. Beslutsfattandet måste baseras på en känsla för sin omgivning samt 
en intuition och en målbild. Eftersom beslutsfattandet på alla plan är så viktig i stallmiljön är 
det ofta automatiserat hos hästmänniskor. 
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6.2.6 Organiseringsförmåga 
Organiseringsförmåga finns enligt empirisvaren hos de flesta som håller på med hästar. Redan 
när grunderna lärs ut på ridskolan förväntas eleverna lära sig de olika redskapen för att skapa 
en säker och smidig hantering. Fransson (2005) pratar om vikten av planering för att få alla 
rutiner på en ridskola att fungera. I ridskolemiljö gäller det att följa existerande regler. Rätten 
till vissa åtaganden kan även tas ifrån eleven om de inte hanterar situationer på rätt sätt. Detta 
verkar dock ske väldigt sällan. Rideleverna är där av egen fri vilja och bör därmed även måna 
om sin prestation i stallet. Regler i stallet ses även som en säkerhetsfråga både gentemot 
människor och hästar. Hästarnas rutiner ska enligt intervjuerna respekteras av eleverna. 
Eleverna som följer reglerna uppmuntras till att ta egna initiativ, vilket leder till att individen 
är mer uppmärksam på vad som behöver göras och i vilken ordning. Ett initiativtagande kan 
vara att planera ett event eller en aktivitet. Eftersom ansvaret för planeringen då ligger på 
eleverna lär de sig att organisera upp planeringen för att allt ska vara förberett inför ett 
bestämt datum. I vissa ridskolestall finns det obligatoriska uppgifter för eleverna att utföra. 
Enligt intervjusvaren ger det eleverna en lärdom om att planera och delegera då hästarna är 
beroende av att arbetet utförs. I enkätsvaren diskuteras mycket om planering och organisering. 
De har alla vissa speciella arbetsuppgifter som utförs varje dag och verkar ha en klar rutin på 
hur dessa ska utföras. Majoriteten av enkätdeltagarna planerar tränings- och tävlingsupplägg 
för sina hästar. En del ryttare lägger upp en detaljplanering för varje träningspass de närmaste 
veckorna och har en grov årsplanering med tävlingsdagar och andra mål, medan andra 
planerar beroende på hästens behov. Många underlättar organiseringen med listor vad gäller 
packning, foderstat och liknande. De nämner även utmaningen att få hästlivet att gå ihop med 
vardagsliv och jobb. Av ovanstående förklaringar som grund ser vi att det är mycket viktigt 
med en organiseringsförmåga hos hästmänniskor oavsett om man är aktiv på ridskola eller 
som privatryttare. Hästmänniskor ska inte skiljas från individer med andra intressen. De har 
ofta familjeliv och arbete som kräver tid. Att vara hästmänniska kräver dock att individen 
lägger åtskilliga timmar i stallet en eller flera gånger veckan - vissa hästägare flera gånger om 
dagen. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) är det av stor vikt att man kan planera och 
organisera för att skapa överskådlighet och ett bra upplägg på det arbete som ska utföras. Som 
chef måste man ha förmågan att planera möten och ha koll på vad som ska ske den närmaste 
tiden. Exempelvis om ett projekt ska startas upp måste det planeras riktlinjer både gällande 
utförande och tidsåtgång samt även planera och delegera vem som ska göra vad och att 
projektgruppen ska fungera tillsammans. Som ett exempel kan nämnas erfarenheten av 
detaljplanering från tävlingsverksamheten väl till pass - både den som planerat sin egen 
tävlingssäsong och de som varit med och arrangerat tävlingar för den ridklubb de tillhör. 
Organiseringsförmågan är således en mycket viktig färdighet både i stallmiljön och i en 
position som företagsledare. 
 
6.2.7 Sätta och arbeta mot mål 
Ridskolor har ett utvecklat system där teori och ridlektioner följer en utbildningsskala. Dessa 
kan urskiljas i empirin, då lektionerna genomförs för att utveckla kunskap hos eleven. Således 
existerar målsättning i ridskolemiljön men det finns ingen garanti från intervjuerna att 
eleverna är medvetna om målet eller att de vill engagera sig i det. Enkätensvaren från 
hästägare ger ett annat resultat. Det visar sig att till skillnad från ridskoleeleverna är många 
hästägare medvetna om målets påverkan på resultat. Majoriteten av hästägarna sätter 
långsiktiga mål både för sig själv och sina hästar, speciellt de med tävlingsambitioner. Enligt 
Forsberg (2007) måste individen behärska planering av mål utifrån tränings- och 
tävlingssäsongen för att nå framgång. Intervjudeltagarna anser att vanan att sätta mål har lett 
till en förmåga att planera strukturerat både kort och långsiktigt samt att detta har varit en 
fördel i sammanhang utanför hästmiljön. De säger att de även är vana vid snabba förändringar 
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som kan betyda att uppsatta mål behöver omarbetas. Målarbetet har inte enbart bidragit med 
planeringsförmåga utan även med motivation att utföra arbetet som krävs för resultat. För att 
nå det uppsatta målet krävs handlingskraft och säkerhetstänk. Enligt Fransson (2015) är 
handlingskraft den mest väsentliga egenskapen som utvecklas i stallmiljö. Säkerhetstänk 
utvecklas av ren beredskap i hästmiljön (Forsberg 2007). Detta innefattar enligt vår 
intervjustudie säkerhetstänk med hänsyn till både människans och hästens säkerhet. Således 
har hästmänniskor möjlighet att utveckla de egenskaper och färdigheter som krävs för att 
hantera upplägg av mål. Målen verkar dock spela olika stor roll för hästmänniskors intresse 
och utförandet av målupplägg kan därför skilja sig mellan olika individer med olika 
hästbakgrunder. Nichols (2016), Prieto (2013) och Kets de Vries (1993) nämner 
målorientering som en mycket viktig färdighet. De skriver om vikten av att sätta mål och att 
få alla att arbeta mot samma mål. Som exempel här kan man ta luciashowen som nämns i 
empirin där eleverna själva får planera och forma målsättningar om vad som ska ingå. Det är 
en bra grund att börja med, för att sedan bygga på den färdigheten allt eftersom åren går och 
erfarenheten ökar. När det då är dags att söka sig ut i arbetslivet har man som hästmänniska 
redan en mycket bra förmåga att sätta mål och att arbeta mot dem. 
 
6.2.8 Fysisk handlingskraft 
Enligt (Konsumentverket, u.å.) är ridsporten en av de farligaste sporterna i Sverige och det 
leder till många olyckor. Orsaken till detta kan vara att hästsporten är fysiskt i sitt utförande 
både i ridningen och vid markservicen. Hanteringen av hästar kan vara slitsamt likaväl som 
farligt. Hästens muskelmassa och tyngd talar emot människans övertag och måste således 
nyttjas med eftertänksamhet.  Vissa ridskolor har även obligatoriska uppgifter som ska utföras 
av eleverna. Detta kan handla om mockning, hantering av hästarna, utfodring, packning av 
mat m.m. Även de stall som inte har obligatorisk närvaro på stallarbete förväntar sig att 
eleverna ska vara hjälpsamma vid behov. Enligt Forsberg förväntas eleverna arbeta för att få 
möjligheten att utvecklas på andra plan. Ridskolor arrangerar event och aktiviteter där 
eleverna behövs för att arbeta på olika positioner. Enligt intervjusvaren får eleverna lära sig 
att arbete kring hästar kan vara fysiskt jobbigt, smutsigt, svettigt och potentiellt farligt. Det 
stöds av de vardagliga arbetsuppgifterna från enkätsvaren, vilket bland annat inkluderar en 
mängd olika fysiskt krävande arbetsuppgifter.  Detta ska utföras oavsett årstid och väder men 
uppfattas inte som jobbigt av individerna, enligt Forsberg och Tebelius (2001; Forsberg 
2007).  Enkätdeltagarna menar att en hästmänniska lär sig att hantera fysisk påfrestning på 
kroppen och det har minskat deras sjukfrånvaro i arbetslivet. Fransson (2015) hävdar dock i 
sin studie att handlingskraft är den viktigaste egenskapen som utvecklas i stallmiljö. Forsberg 
(2007) menar att hästmiljön är utmanande och handlingskraft krävs för att klara av att hantera 
fysiskt kraftiga djur. Vi anser att vår empiri har förstärkt detta påstående. Fysisk 
handlingskraft nämns inte tydligt i de artiklar vi funnit om ledarskap och chefskap. Däremot 
tror vi att det är en viktig färdighet då det skapar kunskap om att arbete måste utföras oavsett 
situation för att hästen inte klarar det själv. Det bidrar till att hästmänniskor ska vara väldigt 
sjuka innan de överlåter ansvaret för hästen åt någon annan. Man släpar sig till stallet oavsett 
hur man mår eftersom man är mån om hästens bästa. Det är något vi tror hänger med till 
arbetslivet. Hästmänniskor ger aldrig upp och drar sig inte för att göra sitt jobb oavsett 
förutsättning. 
 
6.2.9 Koncentration 
Det är tydligt att ridskolemiljön arbetar med koncentration som ett verktyg för att lära ut 
kunskap till eleverna. Enligt intervjudeltagarna lär sig eleverna redan från första lektionen att 
vara uppmärksamma på både ridlärare, hästen och andra ekipage på ridbanan. Eleven måste 
lyssna och praktisera vad de lär sig inte bara för att utveckla ridningen utan framförallt för att 
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lära sig hantera olika situationer på ett säkert sätt. För att göra det behöver eleverna även vara 
uppmärksamma på sig själva. Enligt intervjudeltagarna behövs balans, fokus, 
simultanförmåga och koncentration för att rida på ett korrekt sätt. Detta är färdigheter som 
utvecklas i ridningen. Att utveckla kunskap från hästryggen kräver att individen är fokuserad 
och lägger instruktioner på minnet. Under ridpasset har de ingen möjlighet att anteckna det 
som instruktören säger. Deltagarna i enkäten anser att de har lärt sig att hantera situationer 
genom att behålla ett lugn och tänka igenom lösningar för att fatta kloka beslut utan att bli 
stressade. De säger även att hästmiljön har lärt dem att behålla sitt fokus på den aktuella 
uppgiften och att inte låta omgivningen störa. I stallet är detta en nödvändighet för att undvika 
ouppmärksammade händelser och således olyckor. Det är därför logiskt ur vår synpunkt att 
eleverna är måna om att vara uppmärksamma på ridlärarens instruktioner. Koncentration som 
färdighet är inget som tydligt diskuteras i tidigare forskning. Flera egenskaper finns dock i 
empirin vilka kan utveckla en koncentrationsförmåga. Fokus och koncentration är en stor del 
av en chefs färdigheter enligt Snickare (2012). Det är viktigt att kunna behålla 
koncentrationen och ett högt tempo under långa perioder i krävande situationer utan att låta 
sig störas av sådant som för tillfället är oväsentligt. Koncentration under långa stunder i taget 
är en färdighet som utvecklas väldigt fort i närheten av hästar i ren självbevarelsedrift. En häst 
kan bli skrämd och vända i 180° på en sekund. Om du som ryttare inte har fullt fokus på vad 
du gör i en sån situation ligger du troligtvis på marken innan du ens hunnit förstå vad som 
hände. Eftersom ett ridpass ofta pågår i ungefär en timme och det hela tiden krävs full 
koncentration utvecklas koncentrationsförmågan som en färdighet hos ryttare. Det har man 
stor nytta av i arbetslivet eftersom man inte låter sig påverkas av exempelvis andra 
medarbetares samtal utanför ditt kontor utan kan fortsätta vara effektiv i det arbete som utförs. 
 
6.2.10 Ansvarstagande 
Ansvarstagande anses vara en central del i hästmiljön, enligt Forsberg (2012). Den anses dock 
inte vara en av de viktigaste färdigheterna att tillgå i hästmiljön enligt våra enkätdeltagare. 
Denna färdighet kan man dock urskilja från enkätdeltagarnas svar på övriga frågor samt att de 
diskuteras i intervjuerna. Det kan således vara så att färdigheten nyttjas i stallet omedvetet och 
att det är därför den inte uppfattas som lika viktig. Vi menar att denna färdighet sannolikt inte 
valdes av enkätdeltagarna för att den inte fanns med som en av de valbara förslagen i 
svarsalternativen. Forsberg (2007) menar att ansvarstagande är eftertraktat hos hästskötare på 
så sätt att de ska fullfölja sina förpliktelser för vilka de är ansvariga för med bra handlag och 
gott uppförande. Det tyder på att hästmänniskor är vana att ta hänsyn till flera uppdragsgivare, 
vilket även Forsberg stöder (Ibid.). Eleverna lär sig från början att kunna hantera alla moment 
i stallet för att kunna förbereda hästen självständigt inför lektioner. Eleverna lär sig att de 
ansvarar över sig själva och sin hästs välmående och säkerhet genom normer och regler. 
Intervjudeltagarna säger att ansvar lärs ut i stallet och att eleverna även lär sig att ta hand om 
varandra. De förväntas visa varandra ömsesidig respekt och de mer erfarna eleverna har som 
skyldighet att hjälpa de mindre erfarna. Individerna lär sig att ta ansvar inte enbart under 
ridlektionerna, utan även vid arrangemang av event, vid arbete på tävling och ansvar för 
kafeteria. De intervjuade stallcheferna informerar om att även de privatryttare som står 
uppstallade på ridskolans anläggning bär ett stort ansvar. Samma regler gäller för 
privatryttarna som för ridskoleeleverna och efterföljs inte dessa kan hästägaren i värsta fall bli 
av med sin stallplats. Hästägaren har även en skyldighet att tillfredsställa hästens behov för se 
till dess välmående och individen ansvarar för många dagliga arbetsuppgifter för att det ska 
bibehållas. Utöver hästens välmående har hästägaren ett ekonomiskt ansvar för hästen. På 
många sätt ser vi ansvar som en mycket viktig färdighet i hästmiljö. Vi uppfattar att ansvaret i 
detta fall även inkluderar många av de viktiga färdigheterna som nämns i enkätsvaren, bland 
annat tidsplanering, ekonomisk planering, prioritering, organiseringsförmåga och reflektion. I 
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en chefsposition är ansvar en av de allra viktigaste delarna enligt Hales (1999) och Snickare 
(2012). Efter några år i stallmiljö är ansvaret en självklarhet som axlas utan ifrågasättanden, 
då man i stallet måste veta vad som ska göras och ha befogenhet att ta egna initiativ blir detta 
automatiserade ansvarstagande en stor fördel när det kommer till ett chefskap. En ryttare 
ansvarar för att instruera hästen i vad som förväntas att den ska göra, utan att kräva för 
mycket. Likaså instruerar chefen sina medarbetare i vad de ska göra. Åtföljs åtagandena kan 
det finnas belöning i form av något ätbart till hästen och kanske en ekonomisk bonus till 
medarbetaren, något som Dellve et al. (2016) påpekar. Ansvarstagandet är som en röd tråd 
genom hela empirimaterialet. Den är mer framträdande än någon annan färdighet och därav 
den mest grundläggande. 
 
6.3 Implementering av färdigheter 

 
Figur 4. Anpassning av figur 1 mot ridsporten. (”Definition and model of life skills transfer” 
av Pierce, Gould och Camirés 2016). 
 
Pierce, Gould och Camirés (2016) modell för färdighetsöverföring från sporter ger en bra 
förklaring till hur hästsporten kan vara implementerbar i företaget. De diskuterar den 
individuella inlärningen hos individen och att detta kan skilja sig beroende på interna 
tillgångar som ålder, kön, etnicitet, fysiska förmågor, personlighet, karaktär och tidigare 
färdigheter. Flera av dessa interna tillgångar är inte särskiljande egenskaper specifikt för 
hästmänniskor. Vi konstaterar därmed att detta kan vara både ett hinder och en möjlighet 
beroende på den enskilda individen. Personlighet och karaktär kan däremot påverkas av 
hästmiljön på så sätt att omgivande individers åsikter och handlingar påverkar 
personlighetsutvecklingen. Exempelvis, på grund av den generella inställningen att alla 
människor i stallet aktivt ska delta i arbete påverkas den lärande individen av andra individers 
arbetsvilja och självklarhet till handlingskraft och formas därefter. Beroende på hur individen 
lär sig att uppfatta situationen kan en individ med en instängd och rädd personlighet formas 
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till en mer öppensinnad och hjälpsam personlighet genom intryck från miljön. Tidigare 
levnadserfarenheter påverkar enligt modellen även färdighetsutvecklingen. 
Ledarskapsegenskaper utvecklas enligt Jean Piaget (1936) redan de första åren av en individs 
liv. Individen är beroende av de uppfattningar som byggs av intrycken runtom i förskola och 
skola. På samma sätt påverkar hästmiljön individens utveckling med dess intryck. Tidigare 
levnadserfarenheter inkluderar färdigheter och egenskaper som underlättar processen att 
utveckla nya färdigheter. I analyskapitlet ovan presenteras att ansvarstagande innefattar ett 
flertal andra färdigheter. Ett ansvarstagande kan således utvecklas fortare om färdigheter som 
tidsplanering och ekonomisk planering redan har upptagits. Externa tillgångar i modellens 
individuella inlärning (Pierce, Gould och Camirés 2016)   inkluderar för hästmänniskan bland 
annat tränare, andra elever eller hästägare samt förebilder. Enligt Jean Piaget (1936) lär den 
unga individen sig att urskilja och ledarrollen i en grupp väldigt tidigt. Detta betyder att redan 
som barn kan hästmiljön ha en påverkan på individens externa tillgångar.  Ridinstruktörer, 
äldre och mer erfarna elever, tränare och andra hästägare kan delvis uppta rollen som förebild 
där individen försöker efterlikna dess karaktär och handlingar eller kan de uppta rollen som 
auktoritet där ledarens regler och strukturer påverkar individens handlingar och således 
utveckling av färdigheter.  
 
Färdighetsutvecklingen påverkas av modellens idrottsinlärningskontext (Pierce, Gould och 
Camirés 2016). Det formas efter existerande krav från sin idrott. I hästmiljön kan detta vara 
regler och normer som cirkulerar i stallet. Hästmänniskan blir således påverkad av sättet 
uppgifter utförs med åtanke på säkerhetshantering och moral gentemot omgivningen. 
Hästmiljön begränsas till stor del av regler som andra sporter inte tar hänsyn till. Detta beror 
på hanteringen av levande varelser som bör beaktas både ur säkerhetssynpunkt och för 
hästarnas välmående. Hästmänniskorna bör även behandla hästen etiskt rätt för att efterfölja 
de nationella lagarna och stallets regler. Dessa begränsningar är avgörande att följa för att 
hästmänniskan ska få fortsätta vara aktiv inom hästsporten, således är idrottens existerande 
krav en stor faktor för inlärningprocessen. Individen blir även påverkad av programupplägg 
och coaching, vilket kan skilja sig i intensitet bland olika hästmänniskor. Det gemensamma är 
dock att majoriteten av tränare och ridskoleinstruktörer följer en viss utvecklingsstege för att 
försäkra att eleverna utvecklas i rätt riktning. Även många hästägarare planlägger sin 
utveckling. De påverkande coacherna är delvis individen själv men även tränare, hovslagare, 
massör och andra individer som har en inverkan på ekipagets utveckling.  
 
Modellens nästa steg är själva lärandet av färdigheter. Detta genomförs när individen 
integrerar med inlärningskontexten (ibid) och skapar samt praktiserar de färdigheter som 
genereras av hästmiljön. För att kunskapen ska kunna överföras från hästmiljön till en ny 
miljö måste det först läras i ett sammanhang (Lobato 2002). I stallet lärs exempelvis 
samarbete ut av att fördela arbetsuppgifter och ansvar på de olika individerna. I detta lär de 
sig att rutinerna flyter lättare och arbetsbelastningen minskar vid samarbete. Att lära sig att 
samarbeta uppmanar ofta även till många missförstånd och osämjor emellanåt. Samarbetet är 
dock beroende av att individerna kommunicerar, vilket betyder att de också lär sig av sina 
misstag och får en tydligare kommunikation. Även samarbetet med hästen ger ett förklarligt 
sammanhang för hästmänniskan. Vid förbättrat samarbete kommer ekipaget att utvecklas 
fortare. Att koppla färdigheten till ett sammanhang kommer senare att underlätta för individen 
vid överföring av färdigheter.  
 
När färdigheterna är utvecklade är de redo att överföras från hästmiljön till företagsmiljön.  
Det finns dock faktorer som påverkar överföringen (Pierce, Gould och Camirés 2016). 
Individen måste se en likhet av klimat i sammanhanget hästmiljö och företagsmiljö (Bracke 
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1998 se Bossard 2008; De Corte 1999). Att hästmänniskor utvecklar sina färdigheter genom 
praktisk övning underlättar överföringen på så sätt att sammanhanget blir realistiskt gentemot 
företagsmiljön (McClellan 1991). Detta förväntas hästmänniskor kunna göra då praktiserandet 
av färdigheterna ofta är upprepande och konstruktivt. Ekonomisk planering utvecklas i 
hästmiljön dels i vardagen och dels vid arrangerande av evenemang. Hästägaren har höga 
fasta kostnader för stallplats, foder, skoning och försäkring och inte allt för sällan uppkommer 
oväntade kostnader, som till exempel veterinärbesök. Att förstå kostnaden och praktiskt utföra 
betalningar leder till en bättre förståelse för pengars värde. Detta kommer att underlätta vid 
överföringen av färdigheten till en företagsledarroll då individen känner att den innehar en 
viss kunskap och handlingskraft inom området. Individen kommer att förstå likheten i 
sammanhangen där den fasta stallhyran liknas med företagets lokalhyra och hästmiljöns 
oväntade veterinärkostnader liknas med förändringar i penningvärde, svinn eller 
marknadsförändringar för företaget. Överföringen kan dock försvåras eller underlättas 
beroende på individens tolkning, hantering och variation. Detta skiljer inte hästmänniskor åt 
från individer i andra sporter utan mycket beror på personlighet och tidigare erfarenhet även 
från andra miljöer än sporten. Vad som dock bör nämnas är det intresse och engagemang som 
Allen, Rhind & Koshy (2015) påstår kan förbättra överföringsprocessen. Vår empiri visar att 
hästmänniskor är engagerade och intresserade av den personliga utvecklingen inom sporten. 
Engagemanget individen har för hästsporten formar även individens inställning till viss del 
utanför hästmiljön och kan således avspeglas på individens överföringsprocess till ett nytt 
sammanhang. Sista steget i modellens överföringsprocess behandlar hur processen har 
påverkats av individens tolkning vid inlärning, hur den utvecklas samt hur sammanhangen 
uppfattas (Pierce, Gould och Camirés 2016). Dessa har samma förutsättningar som lärandet 
av livsfärdigheter. 
 
Två externa faktorer som kan påverka processen är tid och sociokulturell omgivning. 
Hästsporten är en mycket tidskrävande sport där träningen enbart är ett moment av många. 
Enligt vår empiri vistas hästmänniskor långa intensiva dagar i stallet under långa perioder. 
Detta bör effektivisera och fördjupa färdigheterna och dess möjlighet till en positiv 
överföringsprocess. Makrotiden upplevs att vi i dagsskedet inte har tillräckligt med stöd för 
att kommentera. Den sociokulturella omgivningen handlar om hur den sociala och kulturella 
påverkan omgivningen har på individens utveckling (ibid). Utöver hästmiljöns påverkan 
skiljer sig hästmänniskans omgivning inte avsevärt från andra sporter. De sociala och 
kulturella krafterna från hästmiljön diskuteras i analysen ovan.  
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7. Slutsats 
I problemdiskussionen nämner vi att Saab & Metro idag gärna anställer hästmänniskor till 
chefspositionerna på grund av deras egenskaper och färdigheter som utvecklas i hästmiljö. Vi 
diskuterar även kring påståendet ”Hästmänniskor är blivande företagschefer” som flera 
tidningar skrivit om. Med detta som avsikt har vi studerat huruvida de praktiska färdigheterna 
som utvecklats i hästmiljö tillämpas och implementeras i företagsledarpositioner genom 
frågeställningen ”Hur kan en hästmänniska i rollen som företagsledare, implementera de 
praktiska färdigheterna som utvecklats i stallmiljön?”. Vår slutsats är att praktiska färdigheter 
från hästmiljön implementeras i rollen som företagsledare när individens färdighetsutveckling 
följer den presenterade modellen till färdighetsöverföring. Med analysen som grund 
konstateras att det finns ett flertal exempel på färdigheter utvecklad i hästmiljön som är fullt 
tillämpbara i rollen som företagsledare. Ett exempel handlar om hur företagsledaren behöver 
samarbeta med sina anställda för att driva verksamheten åt rätt håll på samma sätt som 
hästmänniskan behöver samarbeta med sina stallkamrater för att klara av de dagliga rutinerna 
i stallet. Ett ytterligare exempel för att förtydliga vår slutsats är att hästmänniskorna sätter 
både långsiktiga och kortsiktiga mål för sig själva och sin häst på samma sätt som 
företagsledaren implementerar målorientering i sitt dagliga arbete för att få företaget att arbeta 
mot samma mål. Färdigheterna problemlösning, tidsplanering, ekonomisk planering, 
samarbete, beslutsfattande, organiseringsförmåga, målsättning, fysisk handlingskraft, 
koncentration och ansvarstagande kan således från den generella rollen som hästmänniska 
vara fullt möjligt implementerbara i företagsledarrollen i enlighet med modellen som 
presenteras i teoriavsnittet om dessa färdigheter har utvecklats i en tillräckligt stor grad för att 
individen ska se och förstå likheter mellan sammanhanget i hästmiljön och företagsmiljön. 
Det kräver dock att individen har praktiserat färdigheterna i hästmiljö och utvecklat en 
förståelse som är realistisk mot det nya sammanhangets arbetsmiljö. Studien visar att 
färdigheternas överföringsstyrka från hästmiljön till företagsrollen skiljer sig beroende på 
interna tillgångar men framförallt av erfarenhet och rutin hos individen, således varierar 
överföringsstyrka från individ till individ. Hästmiljön ger en stimulerande miljö för kunskap 
att utvecklas och överföras till nya sammanhang. Individen tar således hjälp av tidigare 
erfarenhet, strukturer, förebilder, igenkännande, egen motivation och handlingskraft för att 
implementera färdigheten till den nya rollen som företagsledare.  
 
Vår studie bidrar med empiri som inte uppkommit i tidigare forskning och ger ett träffsäkert 
resultat på grund av att vår empiri baseras på praktiska fakta snarare än enskilda individers 
uppfattningar. Studien kompletterar tidigare forskning med ett nytt perspektiv genom att 
belysa de praktiska färdigheterna som tidigare legat i skuggan av de omdiskuterade sociala 
egenskaperna som utvecklas i stallmiljön. Jämfört med tidigare forsknings sociala egenskaper 
presenteras istället egenskaper och färdigheter av praktisk karaktär i vår studie. 
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8. Framtida forskning 
På grund av det outforskade område som vårt arbete baseras på finns möjligheter till 
kompletterande forskning både för fördjupning och breddning. En större fördjupning skulle 
kunna utföras genom en större studie med fler intervjuobjekt vilket uppmanar till en rättriktad 
träffsäkerhet. Detta skulle med fördel inkludera studeringsobjekt med erfarenhet från olika 
grenar inom hästsporten för att minimera bortfall som kan påverka resultatet. En fördjupning 
skulle även kunna ske genom att jämföra fler färdigheter från hästmiljön samt dess 
implementering i företagsledarrollen. 
 
Vår studie baseras på en generell syn av vad företag förväntar sig av en företagsledarroll. 
Detta skulle högst troligt skilja sig beroende på vilken bransch som företaget kategoriseras 
till. Vad som kan skilja sig är exempelvis uppgifter som företagsledarrollen innebär, där kan 
existera skillnader som påverkar möjligheten att implementera från hästmiljön. Uppgifter kan 
skilja sig beroende på företagets storlek och ansvarsfördelning i företaget. Vidare forskning 
inom detta kan ge en bättre förståelse kring hästmänniskors implementering av praktiska 
färdigheter inom en specifik bransch vilket ger en träffsäkrare teori till de företag som 
överväger att rekrytera en hästmänniska till en företagsledarroll.  
 
Vår utvecklade teori kan breddas genom att tillämpas på andra sporter. Liknande forskning 
kan utföras med hjälp av samma modell för att jämföra sporters utveckling av praktiska 
färdigheter. Detta skulle leda till ett tydligare resultat av vad som utmärker just hästsportens 
potential till implementering i företagsledarrollen i jämförelse med erfarenheter från andra 
livsstilar. Vår studie som baseras på hästsporten kan även bidra med en utveckling av kunskap 
kring implementeringsmöjligheter från andra sporter till företagsledarrollen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Svar på frågan om vad begreppet hästmänniska är från Facebookgruppen ”Dressyrsnacket”: 
 
Person 1 
Är en person som tar ansvar för sin häst, vare sig det är positivt el negativt, lätt el svårt, 
billigt el dyrt. Att se hästens behov över sina egna behov och önskningar. En ödmjuk, men 
viljestark person som ser sina brister och inte bara hästens tillkortakommanden. 

Att man ser hästen först. Sen kvittar det om du har egen häst. Du kan vara en 
bra ryttare men dålig hästmänniska som mest ser till din egen framgång och 
offrar hästens hälsa tex 

Person 2 
En hästmänniska är en ansvarsfull och samarbetsvillig person. Oavsett väder, hälsa och 
mycket annat, så är dem där för sina hästar  
Som hästmänniska får du på automatik introduktion i ledarskapet, som du sedan kan ta vidare 
i ditt arbetsliv 
 
Person 3 
Jag tycker att man blir hästmänniska när man antingen har egen häst eller rider någon 
annans (privat eller ridskola mm) och man längtar till stallet! När man vill vara där ofta och 
ta hand om allt som hör till.  

Jag själv känner mig absolut som en hästmänniska, ibland när jag tänker på hur 
det skulle vara att inte hålla på med hästar skulle en stor del av mig och mitt liv 
försvinna. Jag vet inte vem jag är om jag inte håller på med hästar, det är 
liksom som ens identitet att vara hästmänniska  
Tänker också att man då gillar att ta ansvar, man har mål och delmål i sin 
träning och är beredd att offra mycket och arbeta hårt för att nå dit! 
Alltså ja det tycker jag! Vissa som slutar med hästar slutar helt med allt och vill 
inte vara bland hästar alls och då anser jag att man inte är hästmänniska längre 
men om man slutar men ändå älskar hästar och vill klappa osv tycker jag ändå 
att man kan ses som hästmänniska! Det beror ju lite på hur man själv känner  

 
Person 4 
En hästmänniska för mig är en ansvarstagande person som förstår vikten av att hjälpa 
varandra. Hästmänniska "blir" man när man frivilligt lägger sin tid på att vara i stallet. När 
man prioriterar att åka till stallet för att hjälpa till en ledig lördag. 

Jag har ju haft uppehåll något år. Pga livet osv... och jag slutade ju inte se mig 
som hästmänniska under den tiden. Jag skulle kanske inte se mig som hästtjej 
om jag slutar helt.... eftersom det det känns som en omöjlighet stt sluta  

 
Person 5 
En hästmänniska är en person som har stort intresse för hästar och älskar dessa djur. Du 
behöver inte vara expert/erfaren eller rida för att vara en hästmänniska. 

När man skaffar sig ett intresse! Tycker inte att man behöver rida eller hänga i 
stallet för att vara hästmänniska. 

 
Person 6 
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Jag skulle säga att en hästmänniska är en person som oförtrutet ständigt försöker lära sig mer 
om dessa fantastiska djur, som ser varje häst som en individ och som strävar efter ett 
förhållande till hästen som baseras på ömsesidig kärlek och respekt. 

Som jag ser det så är det snarare en inställning till hästen, inte ett mått på hur 
länge man har hållit på. Sen är det ju lite så att ju längre man har hållit på 
desto mer inser man att man aldrig kommer att bli fullärd under den här 
livstiden  
Att arbeta med hästar är ju att arbeta med sig själv, det är ju inget 
sammanträffande att ord som ridderlig och kavaljer kommer från just 
hästhanteringen. 

 
Person 7 
En hästmäninska. Alltså jag anser att det finns många hästtjejer/pojkar. Dom som går på 
ridskola o bara älskar hästar. (detta inkluderar alla åldrar!) dom som har medryttare en gång i 
veckan osv. En äkta hästmäninska är den som äter,sover och andas häst! Den som är flera 
timmar i stallet (behöver inte tvunget vara ens egen häst) som tar ansvar mockar, matar fixar 
och letar alltid efter en förbättring i hästens vardag och ev tävlingsliv 
 
Person 8 
Egenskaper/sätt att vara som jag spontant associerar till begreppet "hästmänniska":  
 
1) Hästmänniskan har ett hejdlöst, nördigt intresset för hästar. Det kan nog både vara hästar i 
allmänhet och någon liten avgränsad aspekt av allt som har med hästar att göra (hovar, foder, 
shettisavel, distans, you name it...). Oavsett är det med ett nätt stänk av galenskap som en stor 
del (störst?) av hästmänniskans uppmärksamhet, nyfikenhet och fantasi riktas mot just hästar. 
En hästmänniska graviterar mot hästar? 
 
2) Hästmänniskan lever efter ett slags (arbets)moral, där hästens behov alltid går före de egna. 
Beroende på vad för sociala sammanhang denna moral omsätts i kan nog utfallet bli rätt olika.  
 
3) Ett respektfullt sätt att vara med hästen som har en självklarhet över sig - när 
hästmänniskan står bredvid sin häst är både hästen och människan... rotade, på något vis. 
Hästmänniskan kliver en liten bit utanför sin mest människolika version av sig själv för att 
möta hästen.  
 
De här associationerna spretar som synes åt lite olika håll. Jag vet inte om de hänger ihop. 
Kanske om man ser det som att den röda tråden är att hästmänniskan strävar efter att vilja bli 
bättre inför hästen. I så fall blir man väl hästmänniska när man börjar vilja det, och handlar 
därefter.  
 
Vad gäller sambandet mellan chefspositioner och hästmänniskor tror jag att det bland 
punkterna i min lista har mest att göra med punkt 2. Det är ju ett slags plikttänkande som låter 
de egna behoven och känslorna stå tillbaka för något annat, byter man då ut hästen mot ett 
jobbuppdrag blir det säkert rätt effektivt (ett tag i alla fall).  
Jag gissar dock att sambanden mer har att göra med de karaktärsdanande erfarenheter man 
som *stallmänniska* gör sig om man rör sig i stallmiljö under en längre tid. Särskilt, kanske, 
om man gör det som flicka under sin uppväxt. Här står nog inte hästen som sådan i centrum 
utan fyller mer funktionen av att vara det som ska administreras. Och det är i mångt och 
mycket i administrerandet man lär sig att "jobba hårt", "vara ute i ur och skur", "bita ihop", 
"tuffa till sig", "ta i", "hitta på lösningar" eller vad det nu kan vara som sedan kan 
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återanvändas på vägen mot och i en ledande position i arbetslivet. Administrationen av hästen 
vägleds förstås av punkt 2:s moral, men, i alla fall min erfarenhet är att man som 
*stallperson* i det karaktärsdanande stall-varandet snarare förhåller sig till de andra 
människorna när man eventuellt överväger brott mot moralen, än till den individuella hästen. 
 
.... 
Och nog har jag i min (givetvis inte uttömmande) lista associerat till Den goda 
hästmänniskan... Eller kanske från punkt 1 till punkt 3 gått från det deskriptiva (en 
hästmänniska kan väl ändå inte vara ointresserad av hästar?) till något normativt (en 
hästmänniska som inte möter hästen med respekt är fortfarande en hästmänniska, men en 
dålig sådan?). 
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Bilaga 2 
 
Frågor 1 2 3 

Bakgrund om 
ridskolan?  

Måndag 1/5-17 är 
det 21 år sedan den 
startade 

Föreningen startade 
1974 och blev 
ridskola 1977. 

Förening sedan 1952, 
privat ridskola fram 
till 1982 då föreningen 
tog över 
ridskoleverksamheten. 

Vilka discipliner? 
 

Hopp, dressyr och 
lite körning 

Hopp & Dressyr - 
skolridning 

Dressyr & Hopp, har 
tidigare haft inslag av 
fälttävlan pga 
instruktör som tävlade 
där. 

Vilken roll har du på 
ridskolan?  

Allt – ridskolechef, 
instruktör, 
stallansvarig. Driver 
det helt själv. 

Ridskolechef och 
anläggningsansvarig 

Ridskolechef sedan 
1983 

Antal ridskolehästar?  
 

16 
 

15 28 

Antal 
ridskoleelever? 

80 150 Strax under 500 
uppsittningar i veckan, 
då är stadens 
ridgymnasium 
inräknad där. 

Första året    
Har ni någon 

förberedande kurs 
inför ridstart?  

Ja, ridlekis – 30 min 
lektioner 
 

Hästkompis för 4-6 
åringar 
 

Hästskötarkurs från 7 
år, 15 ggr, de 5-6 sista 
får de prova på att rida 
För att förberedas lite 
inför de vanliga 
ridlektionerna. 

Vad får de lära sig?  Leker fram 
grunderna i starta, 
styra och stanna. 
Föräldrar leder 
hästarna. 

Att vara med 
hästarna, umgås med 
hästarna, borsta, 
mocka, rida lite. 

Hantering, visitera, 
sadel, träns, färger & 
tecken. 

Varför?  För att skapa 
säkerhet och 
trygghet 

De lade till ridningen i 
hästskötarkurs för att 
förbereda barnen lite 
inför de vanliga 
ridlektionerna. 

Vad gör eleverna 
första året på 

ridskolan? Vad får 
de lära sig? Varför? 

Delas in i 
åldersgrupper, och 
även i grupper om de 
vill ha inriktning 
dressyr, hopp eller 
både och. De rider 
utan ledare, 
föräldrarna på 
läktaren och behövs 

Skritt, trav, 
lättridning, stå upp 
(lätt sits), mycket 
repetition för att 
kunskapen ska 
fastna. 

Hantera, gas, broms, 
styra, behärska hästen, 
sist & position – 
lättare att påverka när 
de är unga. 
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det hjälp kommer 
nån av de äldre 
eleverna och leder 
här. Första prioritet 
är att de lär sig att 
lyssna! 

Upplever ni att de 
äldre eleverna tagit 
till sig kunskaperna 

från de förberedande  
kurserna och 

förvaltat dem på ett 
bra sätt? 

Ja Hästkompis är ett 
nytt moment, så de 
äldre eleverna har 
inte gjort det. Men 
de som kommer som 
nybörjare och är i 
tonåren, de lyssnar 
bättre, vill, är 
duktiga, ambitiösa 
och förstår varför. 

Ja, det är stor skillnad 
på en 14-åring som 
gått hästskötarkurs 
från början och en 14-
åring som kanske 
vuxit upp i ett annat 
stall, kanske med egen 
häst. 

Vilka kunskaper 
handlar det om? 

Skänkelvikningar får 
de börja med tidigt 
men ex öppna och 
sluta kommer inte in 
i undervisningen 
förrän de fyllt 13 år 
eftersom det är så 
svårt för dem att 
förstå skillnaderna 
på hjälperna. Vissa 
saker kräver mer 
mognad än andra.  
I hoppningen är det 
mycket bommar, 
vägar och 
teknikträning. Vill 
de hoppa högre 
hinder finns det 
speciella 
träningsgrupper för 
det. Sen är det ju 
mycket ansvar, 
minne, karaktär och 
att de växer med sin 
uppgift. 

Hanteringen av 
hästarna – att tänka 
efter före. 
Säkerhetstänk, ta 
hand om hästarna, de 
är inga maskiner, 
horsemanship. 

Skillnaderna gäller 
hantering, sits och 
kunskap överlag, den 
som gått 
hästskötarkurs och 
ridlektioner har oftast 
en mycket högre 
kunskapsnivå. 

Stallregler    
Har ni några regler 

på ordning i stallet? 
Vilka? Varför? 

Upplever ni att detta 
följs av eleverna? 

Sopa, plocka undan, 
hänga upp saker 
efter sig -  hålla 
ordning! 
De får olika sysslor 
tilldelade och man 
får väga av vilka 
som är kapabel till 

Ordning och reda, 
inget spring, inte ge 
hästarna godis i 
stallet, inte ställa en 
häst i en omockad 
box, hänga upp saker 
och ta reda på efter 
sig, sätta fast hästen 

Fasta tider, låta 
hästarna äta i fred, inte 
springa, leka eller 
stoja, fasta tider för in- 
och utsläpp. 
Även ridhusregler för 
de som inte rider 
lektion/träning. 
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vilka uppgifter för 
var dag, en del 
lyssnar, men inte 
alla. Många har svårt 
att ta eget initiativ, 
de ser inte vad som 
behöver göras. 
Det är en mamma 
som ansvarar i stallet 
de två trassligaste 
dagarna i veckan, 
helt på eget initiativ. 

vid hantering. 

Vilka konsekvenser 
kan eleverna få om 

de uppsatta reglerna 
inte efterföljs? 

Hårda regler, hästen 
ska vara ren och ha 
utrustningen i 
ordning när en 
kommer till 
ridlektionen, om det 
inte efterföljs får de 
gå tillbaka till stallet 
– gör om gör rätt – 
och sedan komma 
tillbaka till 
ridlektionen. Gör de 
inte vad som krävs 
blir det ingen 
ridning. 

Pratar om saken, 
förklarar varför det 
är viktigt. 
En privatryttare kan 
få en hårdare 
tillrättavisning. 

Det händer nästan 
aldrig, de visar väldigt 
mycket respekt 
De som är sämst på att 
följa reglerna är 
privathästryttarna – en 
har fått flytta som inte 
respekterade reglerna. 

Vilka färdigheter 
uppfattar ni att era 

elever utvecklar 
under sina timmar i 

stallet? 

 Hur man beter sig, 
ansvar för det man 
gör, övrigt ansvar, 
egna initiativ, 
omtanke. 
Ju äldre eleven är 
desto fler egna 
initiativ. 

Ansvarsfulla 
Ungdomssektionen 
ansvarar för 
luciashowen med 
stöttning av de vuxna. 
De planerar, 
organiserar, har möten 
och pratar ihop sig, de 
tar tag i saker och ser 
till att de blir slutförda. 

Ridlektioner    
Hur förbereds 
hästarna inför 

ridlektion? 

Till 
nybörjarlektionerna 
är hästarna färdiga, 
då är det ofta två 
lektioner i rad och en 
lite längre paus efter 
så allt hinns med och 
blir riktigt gjort. 
Föräldrar och barn 
får vara med och lära 
sig. 

De är borstade och 
rena innan eleverna 
kommer. Nybörjare 
har 30 min teori först 
där de får umgås 
med hästen, borsta, 
få hjälp med sadel 
och träns. Därefter 
följer 30 min 
ridning. 
Efter 2 eller 3 
terminer ökar 

För 
nybörjarlektionerna är 
instruktören med och 
hjälper till med sadling 
och tränsning. 
Eleverna har ju gått 
hästskötarkurs tidigare 
och kan det mesta men 
instruktören är med 
som ett stöd. Ibland 
hjälper även äldre 
elever till. 
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ridtiden till 45 min 
och teorin går bort. 

Vem förbereder 
hästarna? 

Efter en termin ska 
föräldrar och barn ha 
tillräcklig kunskap 
och kunna göra 
iordning och ta hand 
om hästen före och 
efter lektionen. 
 

Stallpersonal eller 
instruktörer 

Målet är att eleverna 
själva ska göra 
iordning hästarna, 
föräldrarna vill gärna 
vara med och hjälpa 
till för att påskynda 
lite, men de avråds 
från det för att 
eleverna verkligen ska 
få lära sig själva. 

Vilka regler 
förväntas följas vid 

ridning? 

Rena hästar, sadel 
och träns på plats. 
Lyssna! Inte prata på 
lektionen – det är det 
svåraste. Allt tas 
reda på efter 
användning och 
hängs undan. 

Att eleverna följer 
instruktionerna, lite 
prat eleverna 
emellan är ok i 
vilopauser, men det 
får inte bli för 
mycket. 

Knepig fråga. Att de 
följer instruktörens 
regler och 
instruktioner. 
Vid fri ridning ska 
man följa 
ridhusreglerna, ja de 
vanliga, håll till höger 
vid möte, 
långsammare gångart 
innanför spåret osv. 

Varför? Ordning och reda! Lite prat mellan 
eleverna kan främja 
utvecklingen, när de 
kan ge varandra tips 
och pusha varandra 
framåt. 

Säkerheten först! 
 

Vilka konsekvenser 
kan eleverna få om 

de uppsatta reglerna 
inte efterföljs? 

I stallet - tillsägelse 
veckan efter, lyssnar 
de inte ställs 
ultimatum, 
skärpning eller sluta 
rida. Om de inte 
lyssnar eller inte är 
snälla mot hästarna 
på lektionen får de 
kliva av hästen. 
Mobilen läggs undan 
innan lektionen 
startar! 

De kan bli inkallad 
till mitten och prata 
om vikten av att 
lyssna, ingen får 
förstöra för någon 
annan. 

Ett samtal om att 
reglerna måste följas! 
Vid dåligt uppförande 
mot häst eller varandra 
(vanligast med tjejer i 
13-14 års åldern) – 
prata med dem och om 
det inte blir bättre får 
de inte delta. 
 

 

Vilka färdigheter 
uppfattar ni att era 
ridelever utvecklar 

under sina timmar i 
sadeln? 

 Balans, fokus, 
koncentration och 
simultanförmåga. 
Det är höga krav att 
hålla reda på både 
hästen, sig själv, var 
man ska, i vilket 
tempo, var de andra 

Samspel med en 
levande varelse, känna 
in hur hästen är, mår 
och ger för signaler – 
dagsformen. Och vem 
är det som bestämmer 
– hästen eller jag? 
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är och visa hänsyn. 
Teori    

Har ni regelbunden 
teori? 

Nej, det är teori vid 
rejäla blåsväder, 
brukar bli ca 3 
ggr/termin. 
 

Inte efter 2-3 
terminer, det kan bli 
sporadiskt vid 
oväder när hästarna 
är på tårna och kan 
explodera för minsta 
lilla. 
Ibland kan det 
ordnas föreläsningar, 
men det är dålig 
uppslutning på sånt. 

Ja, 1 gång/termin är 
obligatoriskt. 
Inte för dem som rider 
i specialgrupp 
(hopp/dressyr) med 
egen häst. 
I övrigt frivilliga 
föreläsningar och 
clinics men där är det 
dålig uppslutning. 

Vad lär sig eleverna 
på teorilektionerna?  

Visitera, sjukdomar, 
fodring, ridvägar, 
skötsel, 
utrustningens delar, 
hästens anatomi. 

Hur man beter sig, 
skötsel, foder. 
Det förekommer 
ridteori under 
ridlektionerna. 

Nybörjarna är det mest 
hästkunskap, under 
dagridlägren kan vi 
fokusera på 
ryttarmärken för då 
finns även tiden att 
skriva all teori för det. 
De äldre är det mest 
ridteori, men även 
clinics och 
föreläsningar och det 
handlar inte bara om 
häst utan även om vår 
egen kost, hälsa och 
träning. 

Vilka färdigheter 
uppfattar ni att era 

elever utvecklar 
under 

teoritimmarna? 

Under de här 
timmarna märker 
man om eleven är 
engagerad eller bara 
är där för att rida en 
gång i veckan. Det är 
här man märker om 
det finns 
engagemang och 
intresse. 

Lära sig lyssna Unga kan ha svårt med 
koncentrationen – men 
fördelen är att de har 
intresset och det 
underlättar 
inlärningen. 
 
 

 

Obligatoriska 
arbetsuppgifter 

   

Har ni några 
obligatoriska 

arbetsuppgifter som 
elever förväntas 

delta i utöver  
ridlektionerna, 

exempelvis 
stalltjänster? 

Nej inget 
obligatoriskt. 
De som vill får ha 
sköthästar över 
helgerna och då 
ingår allt ansvar 
utom in- och utsläpp 
och fodring. Maten 
ska ställas iordning, 
det ska mockas, 

Stalltjänster från 10 
år 1 gång/termin, de 
yngre har förälder 
med. 
Bilbingo maj-aug 
varje torsdag 
Minstingarna har 
cafeterian 
vardagkvällar eller 
tävlingsdagar 

Nej inte obligatoriska 
för ridskoleeleverna – 
men det finns en lista 
där de kan skriva upp 
sig som frivilliga, men 
där är det ganska dålig 
uppslutning, ofta 
samma namn. 
De som har förmånen 
att tävla 
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putsas utrustning, 
borsta osv. 

tillsammans med 
föräldrar. 

ridskolehästarna har 
obligatorisk stalltjänst 
och måste även hjälpa 
till vid evenemang och 
tävlingar. 

Vad är anledningen 
till detta? 

Folk har inte tid 
längre, för 10 år 
sedan fungerade det 
utmärkt med 
stalltjänst, men det 
går inte längre. 

Lära sig mocka, och 
se hur mycket jobb 
det faktiskt är med 
hästar. 

 

Bidrar det några nya 
färdigheter för 

eleverna? 

Ansvar! 
 

Ansvar, att avsluta 
det man påbörjat, 
hantera hästarna.  
Under den varma 
årstiden får sista 
elevgruppen varje 
kväll leda hästarna 
till gräshagen. 

Mer ansvarstänkande. 
 

 

Vilka konsekvenser 
kan eleverna få om 
de inte sköter sina 

obligatoriska 
arbetsuppgifter? 

Då får de inte vara 
hästskötare. 
 

Nytt datum för 
obligatorisk tjänst 
om de inte dyker 
upp, de är duktiga på 
att försöka byta vid 
förhinder.  
Alla vill inte förstå. 
Viktigt att förklara 
varför man måste ta 
ansvar. 

Om de som tävlar 
ridskolehästar inte 
sköter det som ska 
skötas får de inte 
fortsätta tävla. 
Föräldrarna kan ställa 
sig väldigt oförstående 
till detta. 

Vilka färdigheter 
uppfattar ni att era 

elever utvecklar 
under dessa timmar? 

De lär sig att det är 
jobbigt, arbetsamt, 
svettigt, att ta ansvar, 
delegera uppgifter, 
lära ut, planera. De 
blir pedagogiska, de 
hjälper nybörjarna, 
lär och visar dem hur 
allt ska göras, de får 
ta eget ansvar, 
blygheten försvinner 
och då säger 
föräldrarna att 
många problem i 
skolan också 
försvinner. 

Ansvarskänsla De lär sig rutiner på ett 
bra sätt, hästhållningen 
kan brista till en 
början men den 
utvecklas och blir 
bättre. De lär sig att 
det är svettigt och 
smutsigt. 

Vad har ni för övriga 
aktiviteter som 

eleverna får 
möjlighet delta i? 

Specialgrupper i 
hoppning och 
dressyr, nu i helgen 
är det kombitävling 
– lätt dressyrklass 

Extra ridlektioner, 
ridläger, 
pizzakvällar, 
klubbtävlingar 

Specialgrupper – 
hopp/dressyr både 
med ridskolehästar 
och med privathästar. 
Tävlingsverksamhet, 



Jennifer Norin, Maria Nyström och Therese Olsson             Från hästmänniska till företagsledare 

 60 

och lätt hoppklass 
och alla ska vara 
utklädda till en 
disneyfigur.  Sen är 
det påskritt vid påsk 
och leta påskägg, 
långturer med de 
äldre eleverna, 
halloweenhoppning 
osv. 

hästens dag osv. 
 

Vilka färdigheter 
uppfattar ni att era 

elever utvecklar 
under dessa 
aktiviteter? 

 Gemenskap, umgås 
med hästarna – 
särskilt på ridläger. 

 

Finns det några 
övriga färdigheter 

som utvecklas i 
andra situationer i 

hästmiljön? 

 Tänk efter före, 
säkerhetstänk, snabb 
i tanken, snabba 
beslut, ta hand om 
varandra, empati, 
ansvar. 

 

Vad har ni för 
uppfattning om 

påståendet om att 
hästmänniskor är 

framtidens chefer? 

Ja, en del, de som 
växer in i sin 
uppgift. Av de blyga 
som växer i sin 
uppgift kommer ¼ 
bli chef! 

Om man kan hantera 
en häst på 500 kg 
kan man hantera 
andra människor 
också. 
Sätta ner foten, 
respekt, ödmjukhet. 

Jag tror på det. Det är 
fostrande, samspelet, 
empati, ansvar, 
organisera och 
planera. Ungdomarna 
kan utveckla en bra 
identitet utan 
utseendefixering. 

Privathästar    
Har ni uppstallade 

privathästar?  
Ja, 7 st, plus mina 
egna 3 och dotterns 
3 hästar. 

Ja, 8 st. Ja, 32 st. 
 

Vad har ni för 
förväntningar på 
ägarna? 
Stalluppgifter, 
ansvar osv? 

Var 6e söndag sköter 
de in- och utsläpp 2 
och 2, det gäller alla 
29 hästar, då ska alla 
hästar vara ute före 
7.30.  Insläpp har 
fasta tider men 
varierar lite med 
årstiderna. 
De sköter mockning 
osv för sina egna 
hästar. 
Ridskolechefen 
sköter i övrigt in- 
och utsläpp samt 
fodring. 

Följa rutiner, vår 
hästsynpunkt, tar väl 
hand om, följa 
hästpolicyn. 
De har kvällsfodring 
en kväll i veckan 
som är deras ansvar, 
kvällsmockning och 
täcken, de får hjälp 
av eleverna. En 
helgdag i månaden 
har de ansvar för 
stallet och ansvarar 
då över 
ridskoleeleverna som 
har stalltjänst. 
Sommartid när 

Sköter stallet, alla 
hästar på helgerna, 
ideellt arbete på 
tävling. 
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ridskolehästarna är 
på bete ansvarar de 
helt själva för stallet 
och sina hästar. 

Upplever ni någon 
skillnad på hur väl 
ridskoleelever och 
privatryttare följer 

stallets regler? 

Alla inackorderingar 
är före detta 
ridskoleelever som 
kan reglerna från 
början så de sköter 
allt klockrent.  
Dagens yngre med 
föräldrar är lata, 
snåla, de får inte 
lukta och de får inte 
bli smutsiga. 

Ridskoleeleverna är 
bättre på att följa 
reglerna, de privata 
har mer egna påhitt, 
mer egna initiativ 
och mer åsikter. 

Privatryttarna är sämre 
än ridskoleeleverna. 

Har ni tidigare 
ridskoleelever som 

kommer tillbaka 
med sina egna 

hästar? 

Ja, men framförallt 
kommer de tillbaka 
med sina egna barn. 
Men jo, många 
kommer med sina 
egna hästar och rider 
lektion. 

Ja, alla privata 
inackorderingar är 
föredetta 
ridskoleelever. 
 

Ja många! 
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Bilaga 3 
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