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ABSTRAKT 
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Titel: Hästtjejers kunskapskapital – väger tyngre än hästar 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Handledare: Bo Isenberg 

Sociologiska institutionen, Vårterminen 2012 

Problem/Bakgrund: Naturbruksgymnasium är ett socialt rum. Inom detta sociala rum finns 

det olika fält som hästtjejerna befinner på. Inom dessa fält synliggörs positionerna genom 

deras kapitalinnehav. Hur upplever hästtjejerna grupperna inom stallmiljön som fält och vad 

ger status inom fältet? 

Syfte: Analysera hästtjejers upplevelse av gruppen i stallmiljön och vad som ger status i 

stallmiljön. 

Beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: Empirin 

bygger på kvalitativa intervjuer med fem hästtjejer i åldern 18 – 19 år vid ett 

naturbruksgymnasium. Den valda teorin utgår från Bourdieus teori om det sociala rummet, 

fält- och kapitalbegrepp, begreppet stigmatisering utifrån Goffman, begreppet grupp och 

innebörden av gruppmedlemskap utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med utgångspunkt 

från Rupert Brown, Lars Svedberg och Dan Stiwne. 

Slutsatser/ Resultat: Kunskapskapital påverkar hästtjejers position inom grupperna i 

stallmiljön och innehav av kunskapskapital ger en hög status inom stallmiljön. 

Nyckelord: Hästtjejer, naturbruksgymnasium, socialt rum, fält, kunskapskapital, grupper, 

status 
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1. Inledning 

Det finns otaliga böcker och filmer som romantiserar bilden av hästtjejer, deras kärlek till 

hästen och där de befinner sig i stallet så fort de får chansen. Filmerna och böckerna kan även 

berätta om den motsatta sidan till den romantiserade bilden, genom hur någon av tjejerna i 

stallet känner sig utanför och stigmatiseras utav de andra tjejerna. Vilket kan vara på grund av 

att hon inte har de rätta kläderna, utrustningen, en egen häst eller har rätt bakgrund. 

Min egen uppväxt skulle kunna vara tagen ur någon av dessa filmer och böcker som givits ut, då jag 

hade egna hästar och hela familjen var engagerade i hästsporten. Därmed  växte jag praktiskt taget upp 

ute på olika tävlingsplatser. Varje sommar var ett nytt äventyr med att paketera både familjen, hästar 

och utrustning för att åka iväg, ibland under flera veckor. Det var en upplevelse jag då inte kunde dela 

med andra, då mina vänner inte alls var hästintresserade, och förstod inte varför jag och min familj inte 

åkte utomlands på sommaren som ”alla andra” gjorde.  

Det var inte förrän jag var 16 år och flyttade sjuttiofem mil hemifrån och började 

gymnasieutbildningen med inriktning hästhållning på ett naturbruksgymnasium som jag fann 

likasinnade och en gemenskap. En gemenskap som jag tidigare bara upplevt ute på tävlingsplatserna 

varje sommar. Där hade vi samlats för att gå en utbildning på grund av ett gemensamt intresse, 

nämligen hästar. Det fanns olika sociala grupper både i och utanför stallmiljön eftersom vi bodde på 

skolans internat. Detta innebar att olika grupper hade olika status beroende på vilken arena den befann 

sig på, innan eller utanför stallmiljön och dessa gruppkonstellationer förändrade sig ständigt.  

Eftersom jag både utbildat mig och arbetat inom hästbranschen till större delen av mitt liv,  är jag 

bekant med hur stallmiljön ser ut och hur både den romantiserande bilden stämmer in likväl som den 

motsatta. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att analysera hästtjejer i grupperna som finns i stallmiljön på ett 

naturbruksgymnasium och hur de upplever grupperna, men även vad som påverkar den 

enskilda hästtjejens status i gruppen. För studien har jag valt utgå från följande 

frågeställningar: 

1) Hur upplever hästtjejerna grupperna som finns i stallmiljön på ett 

naturbruksgymnasium?  

2) Vad ger den enskilda hästtjejen status inom stallmiljön? 
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I studien kommer eleverna på naturbruksgymnasiet att benämnas som hästtjejer, definitionen 

av en hästtjej i denna studie är att de har ett gemensamt intresse, hästar och att de valt att gå 

en utbildning med inriktning hästhållning.  

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt som behandlar hästsporten, naturbruksgymnasium 

och internatskolor i Sverige. Därefter kommer en presentation av tidigare forskning som 

gjorts av stallmiljön och internatskolor. Därefter följer det teoretiska avsnittet vilket inleds 

med Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet och begreppen kapital och fält, samt 

Erving Goffmans begrepp stigma att behandlas. I teoriavsnittet kommer begreppet grupp och 

gruppmedlemskap att definieras utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv utifrån Rupert 

Brown, Lars Svedberg och Dan Stiwne. Härefter följer det en redogörelse för det 

metodologiska valet för studien, och hur genomförandet har gått till för att samla in material 

genom kvalitativa intervjuer. Sedan kommer en analys av det insamlade empiriska materialet 

som behandlas tillsammans med den valda teorin och metoden, slutligen presenteras resultatet 

och en diskussion av studien.  

2. Bakgrund 

2.1 Hästsporten i Sverige 

Hästen har en lång historia och har använts inom flera områden. Från början var hästens 

främsta uppgift att användas inom jordbruket och som transportmedel. Hästen har använts 

under krig och har en naturlig historia inom det militära. Därifrån har ridsporten vuxit fram. 

Hästsporten, eller som det ofta benämns ridsporten består av flera olika grenar och 

tävlingsformer.  

De hästsporter som utövas i Sverige idag, enligt Svenska Ridsportförbundet är hoppning, 

dressyr, körning, fälttävlan, distansritt, voltige, gymkana, working equitation, western, galopp 

och trav. De flesta av grenarna finns anpassade till utövare med funktionshinder där det finns 

4000 aktiva i Sverige. Grenar som körning, fälttävlan och working equitation består av flera 

moment där till exempel hästens/hästarnas lydnad visas upp genom utförandet av ett program 

som består av olika rörelser och gångarter.
1
 Eller genom ett uthållighetsprov på tid, som kan 

bestå av olika konditionssträckor i kombination av olika hinder/ portar som ska passeras innan 

                                                           
1
 Inom grenen Körning så kan det tävlas i enbet (1 häst), par (2 hästar) eller fyrspann (4 hästar) framför vagn 
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mål.
2
 År 2010 fanns det runt 360 000 stycken hästar i Sverige vilket vittnar om hästens 

popularitet och hästsporten räknas som den andra största idrotten bland tjejer i åldrarna 13 – 

20 år, vilket är baserat på antal utövare utav sporten. Detta innebär att det är Sveriges näst 

största ungdomsidrott. 
3
 

2.2 Utbildning med inriktning hästhållning på naturbruksgymnasium 

I Sverige finns det utbildningar på gymnasienivå med inriktning på hästhållning. Vilket ger 

många av de ungdomar med ett hästintresse en möjlighet till att ägna sin skoltid åt deras 

intresse, precis som gymnasium som är inriktade på andra sporter. En utbildning på ett 

naturbruksgymnasium med inriktning hästhållning ger eleven en inblick i att arbeta inom 

hästnäringen efter studietiden. De får en möjlighet till att läsa kurser som ger behörighet till 

vidare studier på högskole- och universitets nivå. På högskole- och universitetsnivå finns det 

möjlighet att studera vidare inom hippologin, läran om hästen, genom olika inriktningar 

såsom ridlärare eller stallchef. Cirka 30 naturbruksgymnasium i Sverige erbjuder gymnasiala 

grundutbildningar med inriktningen hästhållning på sina naturbruksprogram, varav fyra 

naturbruksgymnasier erbjuder riksrekryterande gymnasieprogram med särskilda inriktningar, 

en form av påbyggnadsutbildning. 
4
 

Naturbruksprogrammet med inriktning djur, därmed hästhållning ska ge eleven kunskap om 

djur, dess beteende, behov samt samspelet mellan djur och människa. Under utbildningen får 

eleven lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur genom praktisk och teoretisk undervisning, 

för att eleven efter avslutad utbildning ska kunna tillhandahålla en god djurhållning. 

Utbildning med inriktning hästhållning kan leda till arbete som hästskötare, djurvårdare eller 

fortsatt vidareutbildning inom hippologi eller andra högskole- eller universitetsstudier.
5
  

Den praktiska utbildningen strävar efter att eleven ska utveckla sin initiativförmåga och kunna 

lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Detta tränar eleverna på under de praktiska lektionerna 

då de kan arbeta i grupp med att utföra olika uppgifter som till exempel stalltjänst där de 

genomför olika göromål som krävs i ett stall. Förutom den praktiska utbildningen under 

lektionstid som eleverna har så har de även APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 

femton veckor under utbildningstiden, vilket gäller för alla yrkesutbildningar. För eleverna 

                                                           
2
 Svenska Ridsport förbundet 

3
 Jordbruksverket  

4
 HNS, Skola och utbildning (2011) s. 92 

5
 Skolverket, Naturbruksprogrammet (2012) 
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som går inriktningen hästhållning så innebär det att de gör praktik på någon 

hästnäringsverksamhet, i Sverige eller utomlands. 
6
 

2.3 Internatskola och naturbruksgymnasium 

Internatskolor har en lång historia i Sverige men när Sverige införde grund- och 

gymnasieskolor i utbildningssystemet under 1950 – talet försvann de flesta internatskolorna. 

Det finns fortfarande skolor som har internat, skolor med utbildningar som har riksintag 

såsom idrottsgymnasium och naturbruksgymnasium. Riksintag innebär att eleven kan söka till 

fristående gymnasium utanför sin hemkommun som erbjuder riksintag.
7
 Flera 

naturbruksgymnasium erbjuder sina elever internatboende på grund av flera olika faktorer, där 

riksintaget har en stor betydelse då eleverna kan komma ifrån olika geografiska platser vilket 

minskar möjligheten för att pendla till och från skolan. Men det beror även på att 

verksamheten kräver stora ytor och innebär att naturbruksgymnasierna ofta ligger utanför 

större städer där det inte finns någon regelbunden kollektivtrafik. Möjligheten till 

internatboende är viktigt för utbildningen då det ingår att eleven ska ha genomfört ett antal 

helgtjänstgöringar under deras utbildningstid. Helgtjänstgöringen innebär att de elever som 

går  inriktningen hästhållning vid ett naturbruksgymnasium ska i grupp kunna ta hand om 

hästar och stall under helgen vilket innebär tidiga morgnar och sena kvällar med de göromål 

som ska genomföras med handledning av instruktör/ lärare. Detta är praktiskt sett en 

nödvändighet för att verksamheten ska kunna bedrivas då hästarna kräver tillsyn flera gånger 

om dagen, flera dagar i veckan, året om.  

3. Tidigare forskning 

Det finns forskning som berör stallmiljön som en social arena där såväl ungdomar som vuxna 

samlas på grund av sitt gemensamma intresse för hästar. Främst utspelar sig forskningen på 

ridskolor som fungerar som en fritidsverksamhet som är öppen för alla att delta i. Forskning 

om internatskolor har gjorts på gymnasieskolor med internatboende och på myndighetsnivå. 

3.1 Den sociala stallmiljön 

När det gäller stallmiljön så är det främst forskning som gjorts på ridskolor såsom Lena 

Forsbergs avhandlingen Att utveckla handlingskraft – Om flickors identitetsskapande 

                                                           
6
 Skolverket, APL, Arbetsplatsförlagt lärande (2011)  

7
Internatskolor,  http://www.gymnasium.se/internatskola#moreAboutSearch  

  Riksintag, http://www.riksintag.se/Vad_aer_riksintag__d4579.html 

 

http://www.gymnasium.se/internatskola#moreAboutSearch
http://www.riksintag.se/Vad_aer_riksintag__d4579.html


5 
 

processer i stallet. 
8
 Avhandlingens syfte är att analysera flickors identitetsskapande processer 

i stallet på en ridskola utifrån den sociala och kulturella kontext som ridskolan utgör. 

Forskaren beskriver ridskolan som en social arena som är tillgänglig större delar av dygnet, 

där besökarna kan utöva sitt gemensamma intresse för hästar. Ridskolan kan därmed ses som 

en fritidsverksamhet där besökarna är under sin fritid allt från en gång i veckan till flera 

gånger per vecka. Forskarens utgångspunkt för sin avhandling är att individerna skapar 

ridskolans kultur genom sina handlingar och attityder samtidigt som ridskolan formar 

individerna. Studien genomfördes av observationer av en grupp flickor på en kommunal 

ridskola och året efter att observationerna genomförts följde forskaren upp dessa med 

intervjuer med samma flickor. Forskaren menar att studien ger en förståelse för stallkulturen 

som finns på ridskolan och visar att liknande fritidsmiljöer erbjuder processer som bidrar till 

flickors identitetsskapande.
9
 

3.2 Internatskolor i Sverige 

Skolverkets rapport Skola för vagabonder och bofasta vars syfte var att ta del utav hur 

utlandssvenska elever upplevde sin studietid i Sverige.
10

 Studien genomfördes av två forskare 

under tre års tid då de brevväxlade med 17 utlandssvenska gymnasielever som utbildade sig 

vid tre svenska riksinternatskolor, Grennaskolan, Sigtunaskolan och Lundsbergs skola. 

Genom brevväxlingen mellan de två forskarna och de 17 utlandssvenska eleverna så berättade 

eleverna hur det var att ha familj utomlands och samtidigt gå på riksinternatskola med eget 

boende/ elevhemsboende på internat. Genom undersökningen så ville regeringen få veta hur 

de utlandssvenska elevernas möjligheter såg ut till att bli antagna till utbildning och val av 

olika boendeformer som uppkom under åren som undersökningen gjordes, samt hur 

utvecklingen såg ut vid riksinternatskolorna. I rapporten Skola för vagabonder och bofasta, 

görs en redogörelse av de utlandssvenska eleverna upplevelser utifrån regeringens önskemål. 

Resultatet av studien visade att riksinternatskolorna som undersökningen gjordes vid innehade 

tillräckligt med kompetens för att ta emot utlandssvenska elever för utbildning. Att anpassa 

sig till regler och rutiner som riksinternatskolorna hade, hade en tyngre innebörd för de 

utlandssvenska eleverna än regler och rutiner för elever vid icke riksinternatskolor. Det fanns 

skillnader om vilka roller som eleverna intog beroende på om de gick på riksinternatskola 

eller en icke riksinternatskola. På en icke riksinternatskola var elevernas roller på olika sociala 

arenor såsom i deras hem eller i deras fritidsföreningar tydliga, medans elevernas roller på en 

                                                           
8
 Forsberg (2007) 

9
 Forsberg (2007) s. 117 - 119 

10
 Skolverket, Skola för vagabonder och bofasta (2001)   
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riksinternatskola var mindre tydliga då eleverna vistas på internatet där de bor och spenderar 

sin fritid tillsammans. Studien visade även att de utlandssvenska eleverna på 

riksinternatskolorna upplevde att deras vänner på internatet blev deras andra familj.
11

  

 

Gemenskap – Ensamhet, en studie av två internatskolor av Karin Jonsson och Johanna 

Lindblom är en komparativ studie som är gjord för ett examensarbete vid Lärarhögskolan i 

Halmstad. Studien genomfördes genom 14 kvalitativa intervjuer med elever och personal på 

de två internatskolorna. Syftet med studien var att undersöka en eventuell gemenskap och 

ensamhet hos elever på två internatskolor.
12

 Forskarna ville genom studien undersöka vilka 

roller som elever och personal intar på den undersökta arenan som kan leda både till 

gemenskap eller ensamhet, där det visade sig att både elever och personal intog många olika 

roller på internatskolan. Genom studien och de genomförda intervjuerna med eleverna på 

internatskolorna kunde de konstatera att eleverna inte kände sig ensamma, utan de ansåg att 

de hade en bra gemenskap.
13

  

4. Teori 

I detta kapitel kommer Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet, begreppen fält och 

kapital att presenteras, samt Erving Goffmans begrepp stigma. Gruppbegreppet och vad 

gruppmedlemskap innebär presenteras ur ett socialpsykologiskt perspektiv utifrån Rupert 

Brown, Lars Svedberg och Dan Stiwne. 

4.1 Bourdieus sociala rum och fältbegrepp 

Bourdieu menar att samhället som individerna lever i, alltså samhällsmedlemmarna eller som 

Bourdieu benämner dem, agenterna, är det sociala rummet. Bourdieu förklarar det sociala 

rummet som att det finns olika synliga positioner som agenterna har beroende av hur mycket 

kapital som de förfogar över. Hur mycket kapitalmängd som agenten innehar spelar en stor 

roll eftersom positionerna är hierarkiskt ordnade inom det sociala rummet och baserad på hur 

stor mängd kapital som individen har.
14

 Positionerna inom det sociala rummet är relationellt 

definierade, vilket innebär att det innehåll och mening som positionen har bestäms relationen 

till andra sociala positioner i det sociala rummet.
15

  

                                                           
11

 Skolverket, Skola för vagabonder och bofasta (2001)   
12

 Jonsson & Lindbom (2007)  
13

 Jonsson & Lindbom (2007) 
14

 Bourdieu (1993) s. 287 - 288 
15

 Bourdieu (1999)  s. 44 - 48 
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Bourdieu beskriver begreppet fält som en del av det sociala rummet där det är möjligt att se 

agenternas positioner.
16

 Det existerar inte enbart ett fält utan flera inom det sociala rummet 

eftersom det sociala rummet är samhället enligt Bourdieu. Fälten integrerar med varandra och 

agenterna kan därmed tillhöra flera olika fält, gemensamt för alla fält är att innanför fälten 

finns det specifika regler och värderingar, normer som efterföljs av agenterna med ett 

gemensamt intresse.
17

 Ett av fälten som Bourdieu talar om är det sociala fältet som finns inom 

det sociala rummet, det sociala fältet kan vara en arena eller institution inom det sociala 

rummet och bestå av en grupp agenter som står varandra nära genom ett gemensamt intresse. 

Genom att agenterna erkänner varandra inom det sociala fältet och förenas i en grupp kan 

deras intresse ses som en egen kapitalform för just denna grupp.
18

  

Bourdieus begrepp kapital är grundläggande för att kunna förstå hur det sociala rummet är 

konstruerat, han menar att kapital ger inflytande på ett fält. Bourdieu beskriver begreppet 

kapital som resurser vilka det är konkurrens om bland individer och grupper, resurser som 

utgör mål och medel i inom det sociala rummet. Precis som positionerna inom fältet är 

relationella så är även kapitalet relationellt, vilket innebär att kapital är kapital först i en 

relation.
19

 

Varje agent har någon form av symboliskt kapital enligt Bourdieu, vilket kan vara en handling 

som ses som symbolisk. Detta i sin tur innebär att agentens kapital blir symboliskt när en 

grupp inom ett fält tillskriver handlingen ett värde, och kapitalen kan modifieras och 

förvärvas inom fältet. Det symboliska kapitalet kan ses som en övergripande kapitalform när 

tre andra begrepp som Bourdieu talar om nämligen, ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital 

transformeras till och uppfattas som legitima inom ett specifikt fält.
20

  

Det ekonomiska kapitalet räknas som agentens ekonomiska resurser vilket kan vara i form av 

materiella tillgångar såsom mark och ting som genererar ett ekonomiskt värde. Det 

ekonomiska kapitalet förutsätter även att agenten innehar pengar och en kunskap om att 

hantera dessa. Det ekonomiska kapitalet kan ärvas och få ett värde om det finns en marknad, 

                                                           
16

 Bourdieu (1999) s. 45 
17

 Bourdieu (1993) s. 251 
18

 Bourdieu (1993) s. 270 - 271 
19

 Bourdieu (1993) s. 282 - 283 
20

 Bourdieu (1999) s. 97 - 98 
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och kan även ge agenten en hög status om det är det ekonomiska kapitalet som legitimeras 

inom gruppen i ett fält.
21

  

Det sociala kapitalet innebär att agenten har tillgång till ett socialt nätverk som består av en 

eller flera grupper såsom familj och vänner, men det kan även vara andra sociala kontakter 

såsom studiekamrater eller arbetskollegor. Det sociala kapitalet är resurser som agenten 

innehar genom att denna är medlem i en viss social grupp.
22

  

Bourdieu definierar det kulturella kapitalet som agentens kunskaper, bildning, språk och 

vilket sätt agenten behärskar dessa faktorer. Bourdieu menar att agenten som innehar ett 

kulturellt kapital som denna har lärt sig genom sin hemmiljö och genom utbildning att tolka 

kulturens referenssystem. Kulturellt kapital kan ärvas genom att en förälders kulturella kapital 

förs över till barnen genom uppfostran, och denna kapitalform kan även ge agenten större 

förutsättningar att skaffa sig en högre status inom fältet.
23

  

4.2 Goffmans begrepp 

Individerna som utgör samhället kategoriserar varandra och skapar normer och vilka 

egenskaper som anses vara naturliga för individerna inom varje kategori. Den sociala miljön i 

samhället avgör därmed vilka kategorier som individerna förväntar sig att möta. När en 

individ besöker en social miljö och denna innehar en egenskap som gör denne olik de andra 

individerna eller frångår de uppsatta normerna inom kategoriseringen så ses individen som 

stigmatiserad. Vilket även sker åt andra hållet, att individen som träder in i den sociala miljön 

ser de individerna i de andra kategorierna som befinner sig där som stigmatiserade, eftersom 

dessa inte stämmer överrens med individens egna normer. Stigma är faktorer som individerna 

i den sociala miljön ser som utmärkande hos andra individer som träder in på deras arena och 

tvärtom. Goffman menar att det finns tre olika stigman, han beskriver den första typen av 

stigma som fysisk, såsom kroppsliga defekter, vilket kan vara att individen haltar, saknar en 

arm eller har någon form av handikapp. Den andra typen av stigma är något som de 

kategoriserade individerna anser att dra ner individens karaktär, som arbetslöshet, kriminalitet 

eller psykisk sjukdom. Det tredje och sista stigmat är stamstigma vilket är faktorer som kan 

följa med genom generationerna, men även klasstillhörighet kan återfinnas som ett stigma.
24
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Stigmatisering kan manifisteras genom diskriminerande handlingar gentemot den individen 

som anses inneha ett stigma, där de andra individerna bygger upp en föreställning eller en 

ideologi för att belysa den stigmatiserade individens underlägsenhet. Detta görs för att 

övertyga de andra individerna om att den stigmatiserade individen inte passar in i den sociala 

miljöns normer.
25

 

4.3 Gruppbegreppet ur socialpsykologiska perspektiv 

Vad är en grupp, enligt Rupert Brown finns det ständiga diskussioner om beroende på vilken 

vetenskap som forskaren utgår ifrån och vilka fält som studeras, vilket innebär att det finns en 

mängd definitioner av gruppbegreppet.
26

 Rupert Brown definierar begreppet grupp som en 

samling av individer som känner en samhörighet genom liknande erfarenheter eller genom att 

de har samma mål. Brown menar att i de sociala grupperna så integrerar individerna med 

andra och skapar därigenom relationer som i sin tur påverkar individerna inom gruppen. Alla 

gruppkonstellationer har strukturer som kan variera från grupp till grupp eftersom de har olika 

mål. Men inom alla grupper finns det normer, relationer, roller, hierarkier och kommunikation 

mellan gruppmedlemmarna. Grupper existerar när två eller flera individer definierar sig som 

medlem av en grupp och när en grupps existens erkänns av minst en annan individ.
27

  

 

Lars Svedberg definierar vanligt förekommande begrepp av grupper inom socialpsykologin 

såsom primär- och sekundärgrupp, informell- och formell grupp. Primärgrupp 

kännetecknades av små grupper som har en varaktighet och där individerna har personliga 

relationer, såsom familjen och vänner. I Sekundärgrupp har individen inte lika nära relationer 

till andra individer som i primärgruppen, då sekundärgruppen kan bestå av arbetskamrater. 

Eller grupper som individen har en relation till på sin fritid såsom föreningar, vilket är 

grupper som individerna bildar utifrån en gemensam målsättning.
28

 Den informella gruppen 

kan liknas med sekundärgruppen då individerna spontant bildar en grupp genom ett 

gemensamt intresse eller utifrån en upplevd samhörighet, vilket kan vara kompisgrupper. De 

formella grupperna består av individer som inte valt grupp själva utan blivit tillskriven denna 

såsom elever i skolan som blir indelade i olika klasser, de formella grupperna kännetecknas av 

att de har specifika regler och rutiner samt ett syfte.
29
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4.4 Gruppmedlemskap 

Dan Stiwne definierar gruppmedlemskap som en process, för att bli medlem i en grupp så 

genomgår individen en process, där individen undersöker och väljer mellan flera potentiella 

grupper som individen kan tänka sig att gå med i. Individen kan välja olika grupper att ansluta 

sig till såsom föreningar med olika intresseinriktningar. Generellt sett så väljer individerna att 

ansluta sig till grupper som kommer att vara belönande och minimalt kostsamma för 

individen. Men vissa grupper kan vi inte välja att tillhöra utan dem tillskrivs vi redan från 

födseln såsom kön, klass och kultur. Denna tillskrivna tillhörighet kan senare påverka 

individen, då gruppen som individen tillhör kan ses som en scen där de andra 

gruppmedlemmarna får roller ur individens förslutna, som inte är medvetet. Att individen 

tilldelar andra gruppmedlemmar roller har sin utgångspunkt i att vi ständigt befinner oss i 

olika gruppkonstellationer från det att vi föds, eftersom vi föds in i en grupp, nämligen 

familjen. Genom denna trygghet som individen har i sin relation till sin familj kan senare i 

livet appliceras på andra gruppmedlemmar i de gruppkonstellationer som individen kommer 

att ingå i senare i livet.
30

 

 

Rupert Brown menar att med gruppmedlemskap medföljer även ett åtagande från individen 

gentemot gruppen, att följa gruppens normer och inte ifrågasätta hierarkin inom gruppen, gör 

att individen kan bevara sina goda relationer till de andra gruppmedlemmarna. Ifall individen 

skulle frångå normerna och börja ifrågasätta hierarkin inom gruppen så kan individen ses som 

att denna frångår gruppmedlemmarnas gemensamma mål och kan därmed bli utesluten från 

gruppen. Detta sker även mellan grupper, att den ena gruppen inte erkänns av den andra och 

kan då ses som stigmatiserad. Individer kan även skapa en grupp på grund av stigmatisering, 

vilket kan ses som en självkategorisering.
31

 

5. Metod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod genom kvalitativa intervjuer för att samla in 

material för studien eftersom de kvalitativa intervjuerna bidrar till att lyfta fram individers 

upplevelser och attityder som kan öka förståelsen för det undersökta fenomenet.
32

 De 

kvalitativa intervjuerna genomfördes med en grupp hästtjejer som vistades i stallmiljön under 

och efter lektionstid på ett naturbruksgymnasium. Jag valde att anonymisera både 
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naturbruksgymnasiet där studien genomfördes och informanterna som deltog i studien, vilket 

de informerades om och samtyckte till innan intervjuerna genomfördes.
33

 

5.1 Förförståelse 

Förförståelsen jag hade bidrog till den valda metoden att genomföra kvalitativa intervjuer. 

Förförståelsen av fenomenet som ska undersökas och utgöra studien, bygger på min egen 

erfarenhet av att utbildat mig och arbetat inom  hästbranschen. Studien som ska öka 

förståelsen för hästtjejers upplevelse av grupperna i stallmiljön på ett naturbruksgymnasium 

och vad som ger den enskilda hästtjejen status inom stallmiljön. Förförståelsen är att 

hästtjejernas bakgrund och ekonomiska innehav påverkar grupperna och status i stallmiljön. 

Hästtjejers ekonomiska innehav visar sig genom att de själva eller deras familj äger en häst, 

har de senaste modekläderna eller utrustningen inom hästsporten. Vilket även visar 

hästtjejernas bakgrund då deras familjs ekonomiska ställning bidrar till den enskilda 

hästtjejens ekonomiska innehav. 

5.2 Urval 

För att få tillgång till fältet som skulle undersökas så använde jag mig av mina personliga 

kontakter och kontaktat den ansvariga personen för hästhållningsutbildningen, för ett 

godkännande av studien som ska genomföras, vilket blev beviljat. Kontakten med den 

ansvariga personen för hästutbildningen skedde via telefon och mail där jag beskrev syftet 

med studien, vad den ska användas till, och vilka som kommer att få tillgång till den färdiga 

studien. Jag informerade även den ansvariga personen om att jag behövde genomföra 

intervjuer med elever på naturbruksgymnasiet och att jag behövde hjälp av någon ur 

stallpersonalen, för att komma i kontakt med elever som kunde medverka för intervjuer, vilket 

inte sågs som något problem. 

Jag kontaktade en person från stallpersonalen, en gatekeeper som jag informerade om min 

studie och frågade om gatekeepern kunde hjälpa mig att komma i kontakt med elever för 

intervjuer. Vilket gatekeepern gjorde genom att fråga elever ur årskurs tre vilka var tjejer 

mellan 18 och 19 år, som gick det sista året av sin utbildning på naturbruksgymnasiet med 

inriktning hästhållning. Anledning till att jag gjorde detta urval av informanter var av 

praktiska skäl för att avgränsa mitt arbete men även av etiska skäl. Av etiska skäl då 

informanterna är myndiga och därmed behöver jag inte något tillstånd från deras föräldrar att 

genomföra intervjuer med dem. Praktiskt sett var informanterna mer tillgängliga under den 
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tiden som undersökningen genomfördes eftersom de var i slutet av sin utbildning och hade 

inte så mycket schemalagd utbildning.
34

  

Jag var medveten om att den person som fungerade som min gatekeeper, som öppnade upp 

för mig att komma i kontakt med eleverna medförde en risk, frågan uppkom varför 

gatekeepern valde att fråga just de hästtjejerna som denna gjorde, hästtjejerna som kom att 

delta i studien. Risken med att använda mig av gatekeepern var att denna kunde leda in mig 

som forskare i en riktning som jag inte kunde styra över utifrån sina egna värderingar, ett val 

jag gjorde som kan ifrågasätta empirins tillförlitlighet.
35

 

När gatekeepern varit i kontakt med hästtjejerna var det åtta stycken som visade intresse och 

lämnade sina kontaktuppgifter såsom namn, mail adress och telefonnummer till gatekeepern. 

Uppgifter som vidarebefordrades till mig och därmed kunde jag kontakta hästtjejerna och 

informera dem mer ingående vad syftet var med studien och hur den ska genomföras.
36

  

Jag kontaktade de åtta hästtjejerna och bad dem fylla i ett formulär där de samtyckte till att 

delta i studien och där de kunde kryssa i vilka dagar de kunde delta för en intervju. Av de åtta 

hästtjejerna  var det sex stycken av dem som hade möjlighet till att medverka de dagarna som 

intervjuerna skulle hållas, därmed  bestämdes tid och plats för intervjuerna.
37

 Under 

intervjutillfället  var det en utav de sex hästtjejerna som inte kom till intervjun vilket 

resulterade i att jag hade insamlat material från fem hästtjejer.  

5.3 Övervägande av metodvalet 

Jag hade som ambition att kombinera de kvalitativa intervjuerna med deltagande 

observationer eftersom det kunde bidra till att informationen som samlades in under intervjun 

skulle kunna styrka vad jag hade observerat under de deltagande observationerna. Att aktivt 

delta i stallmiljön vid en deltagande observation utgjorde en möjlighet till identifiera 

hästtjejernas hierarkier, status och beteende, vilket var relevant för undersökningen.
38

  

Jag tog ställning till vilka risker som fanns med mitt metodval där jag ställde de olika 

metoderna mot varandra. Risken med att göra intervjuerna först och den deltagande 

observationen efteråt var att jag i min forskarroll gick in i den deltagande observationen med 

en bild av den information som framkommit under intervjun. Detta kunde vinkla den bild jag 
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fått under den deltagande observationen. Det fanns även en risk med att gå in och göra en 

deltagande observation innan intervjuerna, eftersom jag hade observerat fältet utan att 

informera eleverna om att jag gjorde en deltagande observation. Detta hade kunnat ifrågasätta 

förtroendet för mig som intervjuare under intervjuerna, vilka skulle genomföras efter den 

deltagande observationen. Därför valde jag att endast genomföra intervjuer med en 

medvetenhet om att jag kan gå miste om att få en bild som ökar min förståelse för hur 

hästtjejernas positioner i stallmiljön ser ut.
39

  

5.4 Genomförande av kvalitativa intervjuerna 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att det ställdes öppna frågor och hästtjejerna 

fick samma frågor. De öppna frågorna gav mig som forskare och informanterna en möjlighet 

till en bredare diskussion, där de öppna frågorna berörde olika områden som var relevanta för 

min studie. Valet att använda mig av öppna frågor var att informanten kunde svara mer 

utförligt på frågorna vilket gav mig som forskare mer information om fenomenet som 

undersöks.
40

 Innan intervjuerna  sammanställdes en intervjumall som användes som en 

riktlinje för intervjun och som hjälp för mig att ställa samma frågor till samtliga informanter, 

där det lämnades utrymme för följdfrågor.
41

 Det är informanten som innehar information och 

kan öka forskarens förståelse för fenomenet som undersöks därför var jag tvungen som 

forskare att vara lyhörd, ha ett öppet sinne under intervjun och lämna mina egna åsikter, 

föreställningar och erfarenheter utanför intervjusituationerna.
42

  

Platsen för intervjuerna skulle vara lugn, avskiljd och där det inte finns några störande ljud 

utifrån som kunde distrahera eller störa informanten, mig som forskare eller ljudinspelningen 

under intervjun.
43

 Intervjuerna skedde i anknytning till stallmiljön, vilket inte var optimalt 

eftersom det förekom störande ljud utifrån. Jag upplevde att det påverkade en av 

informanternas fokus på intervjun till en viss del, och kan därmed påverkat hela intervjun och 

trovärdigheten av det insamlade materialet.
44

 Intervjuerna som spelades in varade i cirka 45 

minuter och anteckningar fördes under intervjun som ett komplement till ljudinspelningarna. 

Jag hade inte tänkt föra anteckningar under intervjuerna då detta kunde upplevas som 

distraherande för informanten, men eftersom det var störande ljud utifrån ville jag inte riskera 
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att gå miste om någon information, ifall ljudkvaliteten på inspelningarna skulle vara dålig. 

Efter varje intervju  gjorde jag en kort och skriftlig reflektion av intervjun.
45

  

Genomförandet av intervjuerna skedde i stort sett som jag önskat, att det skulle ge mig 

mycket material att arbeta med och att det blev en bredare diskussion utifrån intervjumallen. 

Det som inte skedde som önskat vara att miljön där intervjuerna genomfördes inte var optimal 

eftersom det förekom störande ljud utifrån, samt att en av informanterna aldrig kom till 

intervjun, två risker jag var medveten om innan intervjuerna genomfördes.  

6. Analys 

Syftet med studien är att undersöka hur hästtjejer upplever gruppen som finns i stallmiljön på 

ett naturbruksgymnasium och vad som påverkar den enskilda hästtjejens status i stallmiljön. I 

analysen kommer det empiriska materialet tillsammans med de valda teorierna att behandlas. 

Det första avsnittet i analysen kommer att behandla naturbruksgymnasiet som det sociala 

rummet, samt internat- och stallmiljön som två sociala fält. Andra avsnittet kommer att beröra 

grupper inom stallmiljön och vad som ger hästtjejerna status inom denna miljö. 

6.1 Informanterna 

Samtliga hästtjejerna som medverkat i studien går tredje och sista året på utbildningen med 

inriktning hästhållning, de har olika bakgrund och olika anledningar till valet av utbildning. 

- Carin, 18 år, hon har hästerfarenhet sedan barnsben, då hon är uppvuxen med hästar 

och har gått på riskola. Hon har idag egna hästar som utövar sitt intresse med, 

nämligen ridning och har med sig egen häst på skolan. Anledningen till att Carin valde 

utbildningen på naturbruksgymnasiet var att hon ville hålla på med hästar och få en 

bra utbildning. 

 

- Kajsa, 18 år har sysslat med hästar sedan tidig ålder eftersom hennes mamma hade 

egen häst och tog med Kajsa till ridskolan så att hon kunde lära sig att rida. Hon har 

tidigare haft egen häst men inte nu längre. Kajsa ville kombinera teoretisk och praktisk 

utbildning med naturvetenskaplig inriktning och valde därför utbildningen vid 

naturbruksgymnasiet.   
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- Maja, 18 år fick upp ögonen för hästar genom sin mamma som hade egen häst när hon 

var yngre. Hon har inte haft någon egen häst utan tar hand om andra hästar i ett privat 

stall i närheten av hennes familjehem. Maja valde utbildningen då hon fick några 

broschyrer om skolan och såg att hon kunde gå naturvetenskaplig linje i kombination 

med hästar. Maja ville kombinera en bra grundutbildning med sitt hästintresse. 

 

-  Erika, 18 år har haft egna hästar sedan barnsben och gått på ridskola, hela hennes 

familj har ett stort hästintresse och utövar det aktivt. Erika hittade skolans hemsida av 

en slump och tyckte att utbildningen lät intressant eftersom hon kunde kombinera 

naturvetenskaplig linje med hästutbildningen. 

 

- Anna, 19 år har ridit sedan hon var tre år, det var genom hennes faster som 

hästintresset växte fram då fastern hade hästar under Annas uppväxt. Anna har tävlat 

mycket när hon var yngre och hon har egen häst med sig på skolan. Största 

anledningen till att Anna valde utbildningen vid naturbruksgymnasiet var att hon var 

skoltrött och kunde kombinera teoretisk och praktisk utbildning. Men Anna ville även 

ha en bra utbildning med naturvetenskaplig inriktning. 

 6.2 Naturbruksgymnasiet som socialt rum 

Naturbruksgymnasiet där studien genomförts är ett socialt rum utifrån Bourdieus teori. 

Naturbruksgymnasiet som socialt rum innebär att hästtjejerna rör sig inom samma institution 

under lektionstid och fritid eftersom de bor på skolans internat. Hästtjejernas vardagsliv sker 

därmed inom naturbruksgymnasiets ramar och deras liv på internat, stallmiljön och utbildning 

integrerar med varandra och utgör det sociala rummet. Genom intervjuerna med hästtjejerna 

framgår det att kombinationen av stallmiljön, internatet och deras skoltid påverkade hur deras 

vardag såg ut.  Maja som inte har egen häst trodde främst att det var de med egen häst som 

påverkades av kombinationen mellan stallmiljön, internatet och skoltiden. Maja beskrev det 

som att de med egen häst går upp på morgonen och tar hand om sin häst, äter frukost och går 

sedan till sina lektioner. Om de har håltimme kan hästtjejerna gå till stallet igen för att ta hand 

om sin häst och därmed kan de spendera kvällen till att göra läxor eller att umgås med sina 

kompisar.  

Ifall man har egen häst, det blir ett samband med skolan… man lägger upp 

sin dag efter sina sysslor… eftersom man bor här, allt vävs ihop (Maja) 
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Anna som har egen häst med sig på skolan tyckte att boendet på internatet påverkade hur 

mycket tid hon spenderade i stallet, eftersom hon kunde ta hand om sin häst på raster och 

håltimmar, vilket bekräftar Majas upplevelse av dem med egna hästar.  

Anna och Kajsa upplevde att naturbruksgymnasiet utgjorde en trygghet för alla som befinner 

sig inom det sociala rummet.  

Alla bor här och tar hänsyn till varandra, alla känner alla… det finns en 

trygghet här (Anna) 

Man kan fråga dom äldre eleverna om saker och det är skönt att veta att det 

alltid finns hjälp, inte bara av de andra eleverna utan av lärarna som också 

är tillgängliga (Kajsa) 

Naturbruksgymnasiet som det sociala rummet utstrålar en miljö där de olika fälten påverkar 

varandra och utgör en trygg miljö för hästtjejerna.  

6.2.1 Ökat socialt kapital genom internatboende 

Naturbruksgymnasiet erbjuder sina elever internatboende eftersom naturbruksgymnasiet är 

berättigat till riksintag. Hur var det då att flytta ifrån sin familj och sitt hem för att bo och 

utbilda sig på en internatskola? Hästtjejerna upplevelser att flytta till ett internatboende 

varierade. Frida, Kajsa och Erika tyckte det var skönt att komma bort från hemmet, medans 

Maja tyckte det var spännande. Carin däremot upplevde att det var jobbigt i början eftersom 

hon aldrig kunde vara ensam eftersom det var många elever som bodde på internatet. Hon 

tyckte det var en stor omställning, men nu tycker Carin att det nästan är konstigt att vara 

ensam. Det som var framträdande under intervjuerna var att samtliga hästtjejer tyckte att det 

var skönt att komma ifrån tjatet från sina föräldrar som berörde olika göromål i hemmet. 

När man bor hemma så blir det ett automatiskt tjatande, här går det av sig 

själv så det blir inget tjatande (Maja) 

Här har man ingen som hackar på en om vad man ska göra… (Carin) 

Genom internatboendet upplevde hästtjejerna att de har utvecklats och mognat som individer, 

de blev mer ansvarstagande där de får ta mer hand om sig själva och hjälpa varandra.  

Det var skönt att veta att man kan flytta hemifrån och kan flytta hem igen 

ifall man inte trivs, så man kan prova på att bo själv, man mognar (Kajsa) 
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Mina vänner där hemma kan inte sätta på en tvättmaskin, man blir 

självgående (Carin) 

Internatet som fält inom det sociala rummet ger en möjlighet till att se hästtjejernas positioner 

utifrån vilket kapital som erkänns inom fältet och mängden kapital som hästtjejerna innehar. 

Internatet tar form som ett socialt fält där hästtjejernas gemensamma intresse för hästar för 

dem samman. Inom fältet  ökas hästtjejernas sociala kapital genom mängden av olika 

individer med ett gemensamt intresse som träffas och umgås. Maja och Anna beskriver det 

sociala livet på internat så här: 

Det sociala livet är stort här… här finns elever i olika åldrar och man 

umgås med många olika personer 

Man frågar och hjälper oavsett vem det är… om man ser någon som är 

ledsen som man inte umgås med annars så går man fram ändå och frågar 

om man kan hjälpa till 

Samtliga hästtjejer ser sig som sociala, glada och tycker om att umgås, vilket bidrar till att de 

innehar ett stort socialt kapital, ett socialt kapital som erkänns och har ett högt värde inom 

fältet. Anna menar även att det sociala livet på internatet har gjort henne mer öppen gentemot 

andra.  

Jag har träffat människor jag inte valt att umgås med annars… jag har 

blivit mer öppen mot andra människor, man utbyter kunskap om olika 

världar  

Utbytet av kunskap som Anna nämnde ansåg hon vara viktigt för att fördomar inte växer 

fram, hon jämförde det med den staden hon kommer ifrån och menade att där hämmades det 

sociala umgänget på grund av fördomar mellan olika grupper.  

Det känns inte som hemma där det är uppdelat i specifika grupper… att 

vissa umgås med vissa, här är det mer jämlikt och det finns en bättre 

gemenskap mellan alla 

Maja och Kajsa upplever att internatskolan bidrar till en gemenskap där det sociala livet är 

mycket viktigt och de upplever att det skapas en gemenskap som kan liknas med en familj och 

upplever internatskolan som ett andra hem.  

Vi lagar mat och träffas på kvällarna… man blir som en familj (Maja) 
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På internatskolan så får man en helt annan gemenskap, det känns som man 

känt sina vänner i flera år och det är som ett andra hem här (Kajsa) 

Hästtjejerna förflyttar sig från familjen som sin primärgrupp till en ny primärgrupp som de 

skapar tillsammans med sina vänner inom internatskolans ramar, samtidigt som hästtjejerna 

ingår i en sekundärgrupp då de har ett gemensamt intresse och mål med att genomföra 

utbildningen. I internatmiljön befinner hästtjejerna sig främst inom primärgruppen och i 

stallmiljön befinner de sig i sekundärgruppen. 

Då Stiwne definierar gruppmedlemskap talar han även om att den relationen som individen 

har till sin familj, vilken senare kan appliceras på gruppmedlemmar och gruppkonstellationer 

som individen senare i sitt liv kan komma att ingå i. Vilket hästtjejerna har gjort genom den 

upplevda gemenskap som de bär med sig från deras relation till sin familj och som de nu 

applicerar på deras nya gruppkonstellation, vilken upplevs som en familj. Därmed ökas 

hästtjejernas sociala kapital. 

6.2.2 Stallmiljön som socialt fält 

Precis som internatet är stallmiljön ett socialt fält inom det sociala rummet. Stallmiljön där 

hästtjejerna befinner sig under lektionstid och fritid, på grund av deras gemensamma intresse 

för hästar. Stallmiljön likväl som andra fält har normer och regler som efterföljs av 

hästtjejerna som ger en möjlighet till att se hästtjejernas positioner inom fältet. I stallmiljön 

upplever de intervjuade hästtjejerna en stor gemenskap. Maja beskriver stallmiljön som mysig 

och lättsam, men säger dock att det finns en skillnad beroende på vilken stallmiljö hästtjejerna 

befinner sig i. Maja förklarar det genom att det finns en skillnad mellan privatstallarna där 

eleverna har sina egna hästar och skolstallarna där skolans hästar finns. I privatstallarna  

upplevs stämningen som annorlunda från skolstallarna där det finns en större gemenskap, det 

är lite mer ”ut med armbågarna” som gäller i privatstallarna. Carin som själv har häst i 

privatstallarna berättar att det kommenteras och pratas mycket om varandra i privatstallarna.  

Gemenskapen i skolstallet är bra, det är skillnad i privatstallarna där 

kommenterar man mycket. Ettorna är gnälliga, dom upplever mig som 

arg… jag kan nog låta arg när jag pratar men det är jag inte. I skolstallet på 

lektionstid är det bättre, bra sammanhållning, man kommenterar ju hellre 

andra än dom som står en närmst 

Maja, Carin och Anna tror att det hästtjejerna kommenterar mycket för att hävda sig, vilket de 

upplevde mestadels när de gick i årskurs ett, men nu i årskurs tre  behöver hästtjejerna inte 
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hävda sig eftersom alla känner varandra. Samtliga hästtjejer tycker att alla får vara med i 

gemenskapen som är utmärkande för stallmiljön i skolstallarna, en gemenskap som är 

uppbyggd av att hästtjejerna upplever sig som sociala, glada, öppna och har ett genuint 

intresse för hästar. Hästtjejerna kan umgås med varandra inom stallmiljön eftersom de 

erkänner varandra och förenas därmed i en stor gemensam grupp där deras intresse blir en 

kapitalform inom grupperna. Trots att det finns en skillnad beroende på vilken stallmiljö de 

befinner sig i kan de ändå umgås eftersom de har ett gemensamt intresse. Normer och regler 

som finns i skolstallet gäller inte för privatstallet och tvärtom, vilket innebär att hästtjejerna 

innehar olika positioner inom grupperna i stallmiljön.  

6.3 Grupperna i stallmiljön 

Under de praktiska lektionerna i stallmiljön ingår hästtjejerna i formella grupper som är 

uppdelade av lärarna utifrån kunskapsnivå inom ämnet ridning, då alla elever inte ligger på 

samma nivå när de börjar sin utbildning på grund av varierande erfarenheter av hästar. 

Utanför lektionstid när hästtjejerna är i stallmiljön på sin fritid ingår de däremot i informella 

grupper.   

Vår grupp är bra för vi ligger på samma utbildningsnivå… det finns 

grupper som skiljer sig i kunskapsnivå och fungerar inte alls lika bra… i 

min grupp är vi motiverade vi vill lära oss och har samma mål (Carin) 

Carin, Anna och Maja upplevde att det fanns uppdelade grupper under första året av 

utbildningen eftersom de blev uppdelade utifrån inriktning men upplever nu att det inte finns 

några uppdelade grupper inom stallmiljön. De menade att ju mer de umgås så försvinner 

bilden av olika grupperingar. Medans Erika och Kajsa tyckte att det fortfarande fanns lite 

grupperingar, men alla får vara med och det är ingen som står utanför.  

Jag tycker inte det finns några grupperingar men man går och ställer sig 

med dom man umgås med men det är inte konstigt ifall man går och pratar 

med någon från en annan grupp. Jag tycker inte att det finns några 

uppdelade grupper, i början var det uppdelat beroende på vilken inriktning 

man gick, men sen blandades grupperna upp i tvåan. Ju mer man umgås så 

släpper man bilden av olika grupperingar (Anna) 

Hästtjejernas upplevelse av grupper i stallmiljön bekräftas genom Rupert Browns definition 

av vad en grupp är, en samling individer som känner en samhörighet genom liknande 

erfarenheter eller att de har samma mål. Vilket Carins svar om sin upplevelse av gruppen på 
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lektionstid visar, där hon anser sig tillhöra en grupp och att gruppens medlemmar strävar efter 

samma mål. Vad kännetecknar då grupperna i stallmiljön generellt sett förutom deras 

hästintresse? Hästtjejerna lyfte fram tre egenskaper som kännetecknade grupperna i 

stallmiljön, nämligen gemenskap, positivitet och omhändertagande.  

Hästtjejer är omhändertagande eftersom vi tar hand om hästarna men 

också om varandra vilket jag tror kännetecknar oss som grupp (Anna) 

Alla är glada och positiva (Erika) 

För mig är det gemenskap (Kajsa) 

Förutom den upplevda gemenskapen i stallmiljön finns det grupper vars gruppmedlemmar tar 

mycket plats och behöver hävda sig genom att prata mycket om sig själva och hur bra de är, 

dessa upplevs som kaxiga medans det finns hästtjejer som är mer tystlåtna och blyga, och tar 

därmed mindre plats.  

Dom som är kaxiga pratar mer och tvärtom (Maja) 

Ibland är det någon som vill ta stor plats genom att hävda sig, vilket dom 

gör genom att snacka mycket om sig själva (Anna) 

Hästtjejerna upplever att det finns både formella grupper under lektionstid och kompisgrupper 

som de umgås i på sin fritid inom det sociala rummet. De upplever även att det är enskilda 

hästtjejer i större utsträckning än hela grupper som hävdar sig inom stallmiljön. 

6.3.1 Hierarkin i stallmiljö 

Hur hierarkin ser ut påverkar hästtjejernas positioner inom grupperna i stallmiljön. Erika och 

Maja anser att det finns en hierarki inom grupperna i stallmiljön under lektionstid men att den 

är outtalad. Erika beskriver hierarkin så här: 

Hierarkin finns men sker lite mer indirekt, vissa blir lite lättare tysta och 

bara hänger med. Om man personligen är lite mer blyg eller tystlåten så 

kan man hamna lite lägre i hierarkin… i vissa fall så pushar den som tar 

ledarrollen den tystlåtna eller blyga men ibland agerar dom endast som 

översittare och talar bakom ryggen istället för att uppmuntra. Stallmiljön 

styr! 

Stallmiljön styr hur hierarkin ser ut beroende av vilka regler och normer som grupperna har 

inom stallmiljön, vilka de formella och informella grupperna i stallmiljön även påverkar. De 
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formella och informella grupperna har i sig olika regler och normer vilket innebär att 

hierarkin yttrar sig på olika vis beroende av vilken grupp hästtjejerna befinner sig i. Erikas 

syn på hierarkin inom stallmiljön berörde de formella grupperna, där hästtjejens sätt att agera 

påverkade hur hierarkin såg ut inom gruppen. Carin däremot talar om den informella 

gruppens hierarki, hon menar att i privatstallarna är det hästtjejer som går i årskurs tre som har 

den högsta rangen inom hierarkin och de som går i årskurs ett har den lägsta. Hierarkin inom 

den informella gruppen är även denna outtalad och syns först ifall det är något som går fel 

eller händer i privatstallarna, för då är det hästtjejerna som går i årskurs ett som får skulden 

och får ta konsekvenserna. Carin menar att hierarkin inom privatstallarna är outtalad och har 

alltid varit på det viset, för hon upplevde samma sak när hon själv gick i årskurs ett. Alla 

hästtjejerna är medvetna om hur hierarkin inom grupperna i stallmiljön fungerar, vare sig det 

är formella eller informella grupper.  

Kajsa och Anna upplever grupperna inom stallmiljön som jämlika, vad jämlikheten berodde 

på visste inte Anna, men hon resonerade på följande vis: 

Jag vet inte, för enligt samhället så borde det ha blivit en ledargrupp 

eftersom samhället är så indelat. I ettan var det tydligt vilka som tog plats, 

mer grupperat… där var ett gäng som hävdade sig lite mer genom att vara 

kaxiga och berätta hur dom var mycket bättre på att göra saker än oss 

andra… men nu är som alla andra 

Hästtjejernas positioner inom grupperna påverkas av hierarkin utifrån två faktorer inom det 

fält som undersökts. För det första hur hästtjejernas agerande och beteende yttrar sig inom 

stallmiljön vilket de kan påverka själva som individer genom att anpassa sig till de regler och 

normer som finns inom fältet. För det andra finns en faktor som hästtjejerna inte kan påverka 

själva, nämligen ålder där de som är yngre står lägre i rang. Genom att frångå fältets regler 

och normer leder till en stigmatisering som i sin tur ger den enskilda hästtjejen eller gruppen 

en låg rang i hierarkin inom stallmiljön. Hästtjejerna i årskurs tre som lägger skuld på 

hästtjejerna i årskurs ett ifall något oförutsätt sker, är en diskriminerande handling som 

stigmatiseringen manifesteras genom, och bidrar till en låg rang inom hierarkin. 

6.3.2 Status genom hästtjejers innehav av kunskapskapital 

De intervjuade hästtjejerna återkommer till en faktor som är viktig för grupperna och dess 

medlemmar inom stallmiljön, nämligen kunskap. Hästtjejerna som innehar kunskap om hästar 

och hästsporten betyder att de har ett kulturellt kapital som värderas högt inom det undersökta 
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fältet, nämligen stallmiljön. Det bildas en kapitalform baserad på kunskap som får ett högt 

värde inom stallmiljön. Det framgick när samtliga hästtjejer som intervjuades berättade att 

gruppindelningen utav lärarna var baserad på kunskapsnivå, hästtjejerna menade att inneha 

teoretisk kunskap om hästar och omsätta denna praktisk gav ett stort kapital innehav som hade 

ett högt värde inom stallmiljön. På frågan vad som gav en grupp status inom stallmiljön blev 

svaren: 

Att man har stor kunskap som att man kan rida och gör det på rätt sätt… 

(Carin) 

Kunskap, de som har mer kunskap kan diskutera på en högre nivå (Kajsa) 

Att rida på rätt sätt som Carin ansåg ge en hög status för en grupp inom stallmiljön beskrev 

hon som att de hästtjejer som håller på med ridning som frångår den traditionella ridningen 

inte har lika hög status inom stallmiljön. Medans gruppen som majoriteten av hästtjejerna 

tillhör håller på med traditionell ridning, och har en stor kunskap inom ämnet såväl praktisk 

som teoretisk innehar en högre status inom stallmiljön. Genom att utgå från Goffmans 

begrepp stigma och Browns syn på gruppmedlemskap, upplevs hästtjejerna som frångår den 

traditionella ridningen stigmatiserade utav de som ägnar sig åt traditionell ridning. 

Hästtjejerna frångår de uppsatta normerna som gruppen där majoriteten av hästtjejerna tillhör, 

har inom stallmiljön, därmed ses de som utmärkande inom fältet och erkänns inte av 

majoritetsgruppen vilket innebär att de har en lägre status inom stallmiljön. 

Det finns dom som håller på grenar som ger dom låg status för att de gör 

saker annorlunda än dom andra grenarna generellt sett gör. De som sysslar 

med de vanligaste grenarna har en jämbördig status (Carin) 

Hästtjejernas erfarenhet av hästar genererar kunskap och har ett högt värde inom stallmiljön 

som yttrar sig genom att kunna vara aktiv i diskussioner som berör ämnet hästar, vilket Kajsa 

vittnar om i sitt svar på frågan om vad som ger en grupp status i stallmiljön. Vilket även Anna 

belyser: 

Erfarenheten påverkar vilken status en grupp har… kunskap är ju makt! 

I stallmiljön finns det skillnad på att prata och prata, att kunna argumentera och vara aktiv i 

diskussioner ger en bild av stor kunskap men om en hästtjej pratar om sig själv och hur duktig 

denna är ses som skrytsam. Maja och Erika upplever att om det är någon hästtjej som pratar 

mycket om sig själv och hur duktiga de är i syfte att hävda sig och sin kunskap, inte alltid får 
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gehör eftersom det upplevs mestadels som skryt och ett sätt att dölja sin osäkerhet och 

bristande kunskap av ämnet.  Erika säger så här: 

Alla vill vara bäst, men det kan uppfattas på olika vis beroende på man 

framställer sig eller hur en grupp framställer sig… det finns dom som 

hävdar sig genom att berätta hur bra dom är på att rida eller att dom har 

egen häst. Ibland struntar man i att säga att det är kul att en person har 

lyckats för det kan uppfattas som sarkastiskt eller personen som har gjort 

bra ifrån sig kanske låter bli att berätta det för att de andra hästtjejerna kan 

uppfatta det som skryt 

Genom Maja och Erikas syn på hur hästtjejerna kan hävda sig visar det att det ekonomiska 

kapitalet inte har något värde inom stallmiljön utan det är kunskapskapital som ger den 

enskilda individen och dennes grupp status inom stallmiljön. 

Erika och Kajsa tycker att det är viktigt att kunna stå för sin åsikt och argumentera för sin sak 

i olika situationer, vilket kräver kunskap inom ämnet, och det är vad som ger hästtjejerna 

status både som enskild individ och som medlem i en grupp i stallmiljön. Förutom kunskap 

som kapital tycker hästtjejerna att det sociala kapitalet har ett högre värde inom stallmiljön än 

det ekonomiska kapitalet i form av en egen häst. 

Jag tror att erfarenheten påverkar mer än att man har en egen häst, i 

stallmiljön och i vår ålder så påverkar det sociala nätverket mer än pengar 

(Anna) 

Hästtjejerna upplever att deras sociala tillgångar och deras kunskap betyder mycket mer än att 

äga en häst, ha dyr utrustning till hästen eller att ha de trendigaste märkeskläderna inom 

hästsporten. De fem hästtjejerna som intervjuerna genomfördes med ansåg sig ha tillräckligt 

med kunskap om hästar för att aktivt delta i diskussioner och att argumentera för sin sak, 

vilket ger dem kunskapskapital som har ett högt värde inom stallmiljön och därmed en hög 

status. 
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7. Resultat 

7.1 Hästtjejers upplevelse av grupperna i stallmiljön 

Den första frågeställningen löd: Hur upplever hästtjejerna grupperna som finns i stallmiljön 

på ett naturbruksgymnasium?  Utifrån Bourdieus teori är naturbruksgymnasiet där studien 

genomförts det sociala rummet och stallmiljön ett socialt fält. I stallmiljön upplever 

hästtjejerna att de befinner sig i formella grupper under lektionstid och informella grupper 

under sin fritid. Grupperna skapas genom deras gemensamma intresse för hästar, vilket ger en 

känsla av samhörighet mellan hästtjejerna och de intervjuade hästtjejerna beskrev en 

gemenskap som existerade inom grupperna i stallmiljön. Hästtjejerna samlas i stallmiljön som 

en gemensam arena för att utöva sitt intresse och bildar därmed en grupp, vilket motsvarar 

Browns definition av vad en grupp är. Inom de formella och informella grupperna i 

stallmiljön upplever hästtjejerna att det är kunskapskapital som bestämmer vilken position 

som de får inom grupperna. Hästtjejer som aktivt kan delta i diskussioner och argumentera för 

sin sak inom hästämnet, och kan rida på rätt sätt demonstrerar deras innehav av 

kunskapskapital, en handling som leder till vad Bourdieu beskriver som symboliskt kapital 

inom fältet. Hästtjejernas upplevelse av grupperna i stallmiljön karaktäriseras av en upplevd 

gemenskap och innehav av kunskapskapital. 

7.2 Status inom grupperna i stallmiljön 

Den andra frågeställningen löd: Vad ger den enskilda hästtjejerna status inom gruppen i 

stallmiljön? Det visade sig att det var kunskap som ger hästtjejerna status inom grupperna i 

stallmiljön, kunskap som är baserad på deras erfarenhet av hästar och deras förmåga att 

omsätta den teoretiska kunskapen praktiskt. Att kunskapen har ett högt värde manifesteras 

redan under årskurs ett på utbildningen av lärarna som delar in hästtjejerna i grupper utifrån 

deras kunskapsnivå. Hästtjejerna själva definierar kunskap som att de kan vara med och 

diskutera inom hästämnet och rida på rätt sätt.  Genom att de anser att kunna rida på rätt sätt 

ger en hög status,  leder även till en stigmatisering inom grupperna sett ur  Goffman och 

Browns perspektiv, en stigmatisering av hästtjejerna som inte upplevs rida på rätt sätt, vilket 

ger en lägre status i stallmiljön. De hästtjejer som själva berättar om vilken kunskap de har 

genom sin erfarenhet, hur bra de är och att de har ekonomiskt kapital genom en egen häst, 

uppfattas av de andra hästtjejerna mer som skryt än kunskap. Detta påvisar att det ekonomiska 

kapitalet i förhållande till hästtjejernas innehav av kunskapskapital inte har ett högt värde 

inom grupperna i stallmiljön och bidrar därmed inte till en högre status för hästtjejerna. Även 

det sociala kapitalet tillsammans med kunskapskapital värderas högre än det ekonomiska 
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kapitalet, eftersom hästtjejerna anser att de befinner sig i en ålder där deras sociala nätverk har 

en större betydelse för dem än att inneha ett ekonomiskt kapital. 

7.3 Diskussion 

Syftet med studien på naturbruksgymnasiet där kvalitativa intervjuer genomförts med 

hästtjejer i åldrarna 18 – 19 år, vilka genomför sin utbildning med inriktning hästhållning, 

skulle ge en ökad förståelse för hur den hästtjejerna upplever grupperna inom stallmiljön och 

vad som ger den enskilda hästtjejen status inom gruppen. Detta skulle besvaras genom 

materialet som samlades in under kvalitativa intervjuerna med hästtjejerna. Förutom 

intervjuerna  hade jag för avsikt att göra deltagande observationer vilket kunde bidragit till en 

ökad förståelse av hästtjejernas upplevelse av grupperna i stallmiljön. Jag anser dock att det 

empiriska material jag har samlat in och använt för min studie har varit tillräcklig för att 

besvara mina frågeställningar och öka min förståelse för det undersökta fenomenet.  

Jag hade en förförståelse om att det ekonomiska kapitalet påverkade hästtjejernas upplevelse 

av grupperna och vad som gav den enskilda hästtjejen status inom grupperna i stallmiljön. 

Resultatet av studien motbevisade min förförståelse, istället visade det sig att hästtjejernas 

kunskapskapital påverkade deras upplevelse av grupperna och gav den enskilda hästtjejen 

status i stallmiljön, vilket förvånade mig. Redan under insamlingen av det empiriska 

materialet började jag se ett mönster i den information som hästtjejerna delgav mig, som inte 

stämde överrens med min förförståelse. Därmed började jag tvivla på materialets 

tillförlitlighet, efterhand insåg jag att min förförståelse inte behövde stämma överrens med 

den bilden som hästtjejerna gav mig. Eftersom det är över tio år sedan jag genomförde min 

gymnasieutbildning på ett naturbruksgymnasium, och att stallmiljöns normer och värderingar 

har utvecklats i en positiv riktning där det ekonomiska kapitalets betydelse har minskat och 

lämnat plats åt kunskapskapitalets framväxt i stallmiljön. Jag kan därmed konstatera att av de 

kapitalformer som existerar inom det sociala rummet är det kunskapskapital som erkänns och 

värderas högst inom det undersökta fältet, stallmiljön och påverkar hästtjejernas upplevelser 

av grupper och ger dem status. Det är inte hästarna som väger tyngst inom stallmiljön utan 

kunskapen om dem! 
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