
Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se 

 

Linköpings universitet | Institutionen för studier av 

samhällsutveckling och kultur, ISAK 

C-uppsats, 15 hp |Turismprogrammet 

Vårterminen 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Vad driver en hästturist? 
– En studie av minnen, upplevelser och återupprepat 

resande till hästsportsevenemang som strategi för 

identitetsutveckling 

 

What motivates an equestrian tourist? 

– A study of memories, experiences and the revisiting 

of equestrian sport events as identity strategy 

 

 
Malin Elisabeth Nilsson  

 

 

Handledare: Khalid Khayati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine how travel to and repeat visits at a horse - based tourism event 

create the foundation of identity and community development as well as feelings of solidarity and 

belonging among visitors. In addition, the purpose was also to highlight specific features in the 

process and to discuss how and why such events may form the basis of further community and  

identity development. 

Five interviews were conducted with repeat visitors to Stockholm International Horse Show and were 

analysed through the theoretical perspectives of identity and experiences. 

Findings suggest that the main attraction of the event lies with the love the visitors have for horses, but 

also within the opportunity to experience a sense of belonging and community based on a belief of 

something shared to gather around. Though, the notion of community among the visitors is somewhat 

fragile and can easily break in changing situations. This results in group formations and social 

positioning.  

Other conclusions are that the people interviewed travel to reexperience nostalgic memories and to 

enhance their knowlegde of horses and to evolve as riders and horse(wo)men through the inspiration 

that comes from the admiration of role models.  Further, the memories of the event form important 

parts in the story that shaped them.  
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1 Inledning 
I Turistdelegationens rapport Häst-Sverige som upplevelseindustri – Underlag för en nationell 

branchsatsning på hästturism från 2004 skriver Wennebro att Sverige har stor potential att utvecklas 

till en av Europas ledande nationer på området hästturism, något som han menar skulle kunna ha en 

positiv innebörd för landsbyggdsutvecklingen.
1
 För att få tillstånd en sådan utveckling föreslår han en 

rad åtgärder där han bland annat efterlyser mer forskning vad gäller kundpreferenser och marknader 

men också kunskap om hästturismföretagarna själva. Han slår också fast att detta är ett ämne som 

ägnats lite vetenskaplig uppmärksamhet och att mer kunskap om området är viktig för att stödja en 

positiv utveckling av hästturism i Sverige. 
2

 Dessutom menar Daniels och Norman i artikeln 

Motivations of equestrian tourists: an analysis of the colonial cup races att det finns en kunskapslucka 

vad gäller hästturisters motivation att resa till sportevenemang till skillnad från andra sportturisters 

motivation som undersökts i större utsträckning.
3
 Detta trots att det finns en hel industri idag som 

specialiserat sig på hästturism.
4
 När Wennebro i sin rapport kartlägger Sveriges potential att utvecklas 

till en hästturismnation, pekar han bland annat på den stora mängden hästevenemang som arrangeras 

runt om i landet. När han gör detta lyfter han fram SHIS som ett exempel på hästevenemang i 

världsklass och omnämner det som världens största hästsportsevenemang inomhus.
5
 

Med det jag beskrivit ovan i åtanke menar jag att det finns flera anledningar till varför det är viktigt att 

studera hästturism i Sverige och hästturism som en form av sportturism därtill.  

År 2012 meddelades att Stockholm International Horse Show (SIHS) som sedan 1993 ägt rum i 

Globen i Stockholm skulle läggas ned. Evenemanget skulle hållas en sista gång 2013 och därefter 

flyttas till Swedbanks Friends Arena och leva vidare under namnet Sweden International Horse Show.
6
 

Av egna erfarenheter och genom mina kontakter i hästvärlden vet jag att många som rest till Globen 

för att se detta evenemang inte bara nöjt sig med ett besök utan gjort återkommande resor dit genom 

åren. Vad motiverade dem att göra detta? Varför hade evenemanget en sådan dragningskraft på dem? 

En intressant och jämförbar parallell är att resandet till platser som förknippas med ett lag av hängivna 

fans, exempelvis i syfte att uppleva nostaliska känslor, har i forskning liknats vid rituellt beteende.
7
 

Stämmer detta även för de återvändande besökarna vid SIHS? Jag menar att det är av intresse att 

undersöka vad som motiverar även hästturisters återbesök till samma evenemang eftersom 

återvändande kunder är mer lönsamma då de kostar mindre att övertyga än nya, enligt Marie 

Löwegren.
8
 Kunskap om sådant kundbeteende kan därför vara intressant för hästturismaktörer att dra 

nytta av, inte minst för småföretagare på landsbygden. Fokus för den här uppsatsen ligger därför vid 

hästturister som under åren gjort upprepade besök vid evenemanget i Globen i Stockholm. 

Huvudämnet för den här uppsatsen blir därför återbesök som en identitetsskapande praktik eftersom 

resande kan ses som en del av individens aktiva identitetsarbete. Berättelsen om vem man är och hur 

man blivit den man är i förhållande till omgivningen skapas bland annat genom kommunicerandet av 

                                                      
1Wennebro. T (2004) Häst-Sverige som upplevelseindustri – Underlag för en nationell branchsatsning på hästturism. 

Turistdelegationen. Tillgänglig: http://www.lrf.se/PageFiles/7925/Hast_Sverige.pdf  hämtad: 2012-12-10 s. 3, 18 
2 Wennebro. T (2004) s.18-23 
3 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) ”Motivations of equestrian tourists: an analysis of the colonial cup races” i Journal of 

Sport Tourism. 10 (3), 201-210. S. 201  
4 Ollenburg. C. (2005) ”Worldwide structure of the equestrian tourism sector” i Journal of Ecotourism. Vol. 4, No. 1, p47-55 

s. 47 
5 Wennebro. T (2004) s. 4ff 
6 http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3433176.ece  hämtad: 2015 -10- 22 
7  Larson. M., Fredriksson. C (2007) ”Destinationsutveckling genom evenemang – satsningar på sportarenor och 

multikoncept” i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt pestpektiv. Stockholm: Författarna 

och Uppsala Publishing House AB s. 187 
8 Löwegren. M (2009) ”Marknadsföring och marknadslansering” i Landström. H., Löwegren. M (red. 2009) Entreprenörskap 

och Företagsetablering - Från idé till verklighet. Lund: Författarna och Studentlitteratur s. 305f 

http://www.lrf.se/PageFiles/7925/Hast_Sverige.pdf
http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3433176.ece
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minnen av olika erfarenheter och upplevelser.
9
 Därför är det intressant att undersöka fenomenet SHIS 

ur ett identitetsperspektiv, vilket jag i denna uppsats ämnar göra. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur resande till och återbesök vid hästsportsevenemang 

ligger till grund för identitets- och gemenskapsbildning samt tillhörighets- och solidaritetskänsla hos 

besökarna. Vidare ämnar uppsatsen belysa specifika särdrag i processen och diskutera hur och varför 

dessa evenemang kan ligga till grund för gemenskapsbildning och identiteter. 

 Hur ligger resande och upplevelser till grund för bildandet av gemenskaper och identiteter? 

 Vilka specifika särdrag och praktiker för bildandet av gemenskap kan lyftas fram? 

 Varför ligger resande till hästsportsevenemang till grund för bildandet av gemenskaper? 

1.2  Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att analysera hur det ovan beskrivna resandet kan ligga till grund för 

skapandet av identiteter och gemenskaper bland de resande, samt dessas upplevelser av evenemanget i 

olika dimensioner i relation till detta.  

Därtill kommer ett antal företeelser och särdrag att presenteras och diskuteras. Dessa kan vara bland 

annat inbördes relationer, inbördes interna gruppbildningar samt minnen, souvenirer och 

nostalgikänslor. Vidare avgränsar jag uppsatsen till att endast innefatta de besökare som är boende i 

Sverige som subjekt för undersökningen.  

Sammanfattningsvis begränsas uppsatsen till att undersöka sambandet mellan återbesök av 

evenemanget SHIS och identitets- och gemenskapsbildning hos besökare i åldrarna 20-30 år. 

1.3  Tidigare forskning 
I detta avsnitt ska jag lyfta fram och belysa hur tidigare forskning inom samma ämnesområde ser ut, 

vilka syften de haft, vilka frågor som ställts, vilka metoder som använts och vad dessa studier 

resulterat i. Jag ska också lyfta fram och förklara hur min studie knyter an till tidigare studier men 

också påvisa hur den skiljer sig från dessa. 

1.3.1  Studier av hästturism och krishantering 

I en fallstudie från 2001 undersöker Sue Beeton, doktor i turism och hospitality management, i sin 

artikel Horseback Tourism in Victoria, Australia: Cooperative, Proactive Crisis Management 

framväxten av den australiensiska äventyrshästturismen samt utvecklingen av riskförebyggande arbete 

och krisberedskap inom denna industri, i delstaten Victoria.
10

  

Grunden för äventyrshästturismen, beskriver Beeton, som en längtan efter och behov av äventyrliga 

upplevelser i lands- och glesbygd i en allt mer urbaniserad värld. Genom filmkaraktärer som t.ex 

Crocodile Dundee och marknadsföring har bushmannen blivit en del av en australiensisk 

äventyrsimage i vilken också horsemanship ingår som en viktig del. Hon menar att det är förekomsten 

och marknadsföringen av sådana images som skapar en efterfrågan av denna typ av hästturism i 

Australien.
11

  

                                                      
9  Syssner. J (2011) ”Identitet” i Syssner. J. (red. 2011) Perspektiv på turism och resande. Lund: Författarna och 

Studentlitteratur s. 71 
10 Beeton. S (2001) ”Horseback Tourism in Victoria, Australia: Cooperative, Proactive Crisis Management” i Current Issues 

in Tourism. 4:5, 422-439 s. 422f 
11 Beeton. S (2001) s. 424 
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Efter en genomgång av säkerhetsproblem förenade med hästar och hästturism förklarar hon att den 

australiska hästturismindustrin på 80-talet uppstartat ett riskförebyggande arbete i och med problem 

med miljöslitage, krav från försäkringsbolag och som på grund av inträffade olyckor med dåligt rykte 

som följd.
12

 Detta arbete beskriver hon som en stor framgång och som ett föredöme för andra aktörer 

inom äventyrsturism där risktagande är en del av attraktionen. Hon slår fast att den viktigaste 

framgångsfaktorn i arbetet varit involveringen av hästturismföretagens företrädare, försäkringsbolagen 

och berörda offentliga aktörer och myndigheter.
13

  

I en senare kommentar skriver Beeton dock i den uppföljande artikeln The Cost of Complacency: 

Horseback Tourism and Crisis Management Revisited att en stor del företagare tappat intresset och 

hoppat av samarbetet. Detta till följd av att aktörerna blivit för nöjda och att den nödvändiga 

utvecklingsprocessen därmed stannat av vilket lett till uppkomsten av en rad problem då omvärlden 

ständigt förändras och att mycket måste startas upp och vinnas på nytt.
14

 Beetons artikel fokuserar 

alltså främst på hästturismföretagens säkerhetsarbete och mindre på turisterna i sig. Dock inspirerade 

hennes artiklar till att undersöka hästturismen utifrån ett identitetsperspektiv i och med hennes 

diskussion om hästturisters önskan om ökat risktagande kopplat till ”bushmannen” som 

identitetssymbol.
15

 

1.3.2 Studier av hästturismens struktur och motivationskrafter 

Claudia Ollenburg, doktor i turism, beskriver i artikeln Worldwide structure of the equestrian tourism 

sector att det som skiljer hästturismprodukter från andra turistiska produkter är att de framförallt har 

hästen som gemensam grund oavsett hur produkten är utformad och påvisar skillnaden mellan att 

turisten passivt ser på en hästshow eller körs i häst och vagn med hur turisten och hästen umgås med 

varandra vid exempelvis turridning, där upplevelsen bygger på större samspel mellan människa och 

djur.
16

  

Hon hävdar också inledningsvis att det finns få studier om hästturism att tillgå trots att hästen i många 

turistiska produkter är en viktig ingrediens och att det idag till och med finns en hel industri som 

specialiserat sig på hästturism.
17

 

Bristen på forskning om hästturism vill Ollenburg bidra till att bekämpa med sin studie i vilken hon 

undersöker den världsomspännande hästturismen med huvudfokus på flerdagars turridning i naturen.
18

 

Ett av de samband som Ollenburg identifierar mellan fritidsridning och hästturism är bland annat att 

denna har bidragit till utvecklandet av olika hästrelaterade sporter, ridstilar och tävlingar som drar till 

sig hästturister.
19

 Genom besök på hästturismgårdar samt intervjuer med dess ägare tar hon fram en 

grov kategorisering av hästturismen och delar in dess produkter i fyra olika grupper. Dessa är urban 

turism, landsbygdsturism, kunskapsturism där turisten reser för att lära något hästrelaterat samt 

äventyrs- och ekoturismt.
20

  

Genom en enkätundersökning över e-post, med åtta internationella hästturismbyråer i samma studie, 

framkom att de flesta resebyråerna har sin bas i Nordamerika och Europa och att det också är härifrån 

                                                      
12 Beeton. S (2001) s.425-429 
13 Beeton. S (2001) s. 436ff 
14 Beeton. S (2002) ”The Cost of Complacency: Horseback Tourism and Crisis Management Revisited” i Current Issues in 

Tourism. 5:5, 467-470  s.467ff 
15 Beeton. S (2001) s. 427f 
16 Ollenburg. C. (2005) ”Worldwide structure of the equestrian tourism sector” i Journal of Ecotourism. Vol. 4, No. 1, p47-55 

s.47f 
17 Ollenburg. C. (2005) s.47f 
18 Ollenburg. C. (2005) s.47f 
19 Ollenburg. C. (2005) s.48 
20 Ollenburg. C. (2005) s.49f 
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hästturisterna, som många gånger har egen häst, vanligen kommer och att det mest handlar om kunder 

som gör återkommande köp från samma aktör. Enkätundersökningen visade också på byråernas 

gemensamma problem. Bland annat ställs turister inför nya typer av ridutrustning och ridstilar då 

dessa varierar världen över samt att turisterna ofta överdriver sin ridförmåga. Hästturismaktörernas 

största bekymmer i Ollenburgs studie var dock att finna nya kundgrupper och nya resmål.
21

  

Den huvudsakliga slutsatsen av studien, anser hon, är att hästturism är en turismform som förtjänar 

större vetenskaplig uppmärksamhet och hon ger också en rad förslag på kunskapsluckor som behöver 

fyllas. Forskning som söker svar på frågor specifikt om hästturisterna finns bland det hon efterlyser.
22

 

Förutom att ge en generell förståelse av den världsomspännande hästturismen inspirerade också denna 

artikel att fokusera uppsatsen på de hästturister som gör återkommande köp av en produkt. 

Att hästturism fått relativt låg uppmärksamhet håller även Margret J. Daniels och William C. Norman, 

båda doktorer i turism och resande, med om i sin, tidigare nämnda, artikel Motivations of equestrian 

tourists: an analysis of the colonial cup races där de genom en enkätstudie, med 222 svarande på ett 

tredagars hästevenemang i South Carolina i USA, undersöker hur hästturisters motivation till besök 

hänger samman med identifikation med sporten samt om det finns ett samband mellan 

sportidentifikation, besöksmotivation och turistens utgifter på plats. Endast de turister som rest som 

åskådare omfattas av Norman och Daniels då de anser att det finns än mindre kunskap om dessa till 

skillnad från de som reser för att tävla .
23

  

De svarande delades i studien in i tre olika grupper som utgjordes av de som angett att de hade låg, 

medel, eller hög identifikation med sporten. Resultaten av studien visade att inga större skillnader i 

motivationen mellan de tre grupperna fanns vad gällde familjeanledningar, grupptillhörighet, 

vardagsflykt eller underhållning. Däremot fann de att ju högre turisternas eget intresse för sporten var, 

desto högre belopp handlade de för på plats. De som ansåg sig ha hög identifikation med sporten 

angav också de känslosvall som tävlingar framkallar samt den estetiska upplevelsen som viktiga 

motivationsfaktorer för att besöka.
24

  

Daniels och Norman anser att också fler liknade studier bör göras så att resultaten kan jämföras samt 

att vidare studier också bör undersöka sambanden mellan sportidentifikation, motivation och hur 

turisterna spenderar sina pengar.
25

 Även om deras studie på flera sätt liknar den föreliggande, finns 

dock stora skillnader mellan dem. Liksom denna studie, fokuserar Daniels och Norman främst på 

hästturismen ur turisternas synvinkel och undersöker hur identifikation hänger samman med 

motivation för resande, vilket tidigare beskrivits. Eftersom de använder sig av ett ekonomiskt 

perspektiv och kvantitativa metoder, vilket min uppsats inte gör, produceras olika typer av kunskap 

och resultaten kan därför bli intressanta att jämföra i analysen.
26

 

1.3.3 Studier av hästturism och horsemanship som kulturella företeelser 

Horsemanship är en kulturell företeelse och formar tillsammans med ridning hästturismens 

huvudattraktion, enligt doktor Guðrún Helgadóttir, forskare inom kulturturism och event management, 

som i sin artikel The Culture of Horsemanship and Horse-Based Tourism in Iceland också menar att 

det därmed rör sig om en form av kulturturism.
27

 Genom jämförelser mellan isländsk litteratur, 

                                                      
21 Ollenburg. C. (2005) s. 51ff 
22 Ollenburg. C. (2005) s. 53f 
23 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) s. 201ff 
24 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) s. 208f 
25 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) s. 209 
26 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) s. 203f 
27 Helgadóttir. G (2006)”The Culture of Horsemanship and Horse-Based Tourism in Iceland” i Current Issues in Tourism, 

9:6, 535-548 s.435f 
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marknadsföringsmaterial från hästturismföretag och organisationer med material från andra aktörer, så 

som ryttarföreningar och uppfödare, undersöker hon hur isländskt horsemanship och isländsk 

hästturism marknadsförs utifrån ett kulturellt perspektiv.
28

  

Hon kommer fram till att marknadsföringen av dessa två målar upp en romantisk bild av relationen 

häst - människa och det kulturarv som denna utgör i hopp om att framkalla känslor av nostalgi hos 

målgruppen. En annan intressant slutsats hon drar är att hästturismföretagarna, som i undersökningen 

är turridningsföretag, hellre ser sina kunder som resesällskap med vilka de har ett delat intresse än som 

kunder samt att det finns en gemenskap och relation här mellan hästar och människor men också 

mellan människor. Helgadóttir visar också att hästturismaktörerna delar en önskan om att utbilda och 

träna sina kunder. Hon menar att detta är något som ses som traditionella värden inom den kultur som 

horsemanship utgör.
29

 

Dessa slutsatser är någonting som hon i ett annat forskningsprojekt, tillsammans med Ingibjörg 

Sigurðardóttir, doktorand i företagsekonomi, vidareutvecklar. I deras artikel Horse-Based Tourism: 

Community, Quality and Disinterest in Economic Value är det de isländska turridningsföretagens syn 

på vad som är kvalité inom hästturism samt vad det är de baserar sin verksamhet på som är i fokus.
30

 

Detta undersöker de genom en kombination av enkätundersökning och intervjuer av sammanlagt 42 

deltagande företag.
31

  

Undersökningen kunde bekräfta att hästturismföretagarna hellre ser sina gäster som vänner än som 

turister, med vilka de har gemensamt intresse för horsemanship. De viktigaste kvalitetsfaktorerna ur 

företagarnas synvinkel var i huvudsak förmågan att forma en känsla av gemenskap, kvalitén på 

hästarna och ett i övrigt gott horsemanship samt att dessa faktorer värderades högre än mer 

traditionella uppfattningar av kvalitet inom turismindustrin. De kunde också dra slutsatserna att 

företagarna i studien saknade intresse för ekonomiska frågor rörande sina verksamheter och att basen 

för dessa var just kunskap om horsemanship och den gemenskap, som intresset för horsemanship 

skapar, snarare än affärskunskaper.
32

  Slutligen efterlyser Helgadóttir och Sigurðardóttir mer forskning 

om hästturism men ur hästturisternas perspektiv.
33

 

1.3.4 Forskning om identiteter och hästmänniskor 

Lynda Birke är doktor och forskar bland annat om samhällsteori och interaktion mellan djur och 

människa inom ramen för antrozoologi, där hon kombinerar fälten feminism och biologi. I hennes 

artikel ”Learning to Speak Horse”: The Culture of ”Natural Horsemanship” utforskar hon vad hon 

anser vara en kulturell förändring i hästindustrin, nämligen uppkomsten av Natural Horsemanship 

(NH) och hur människorna det engagerar berättar om det samt hur de påverkats av detta.
34

 

Sammanlagt genomför Birke i sin studie 48 semi-strukturerade intervjuer, med hästmänniskor som 

själva identifierar sig som förespråkare av NH, men även kritiska röster hörs.
35

 Birke beskriver hur NH 

uppstått som en reaktion mot traditionell hästhantering, vilken av NH-förespråkare kan uppfattas som 

onaturlig eller mekanisk och ibland elak och grym. Kritiker menar dock att NH-metoder kan vara 

minst lika hårda. Hon förklarar att begreppet främst förknippas med westernridning men påpekar att 

                                                      
28 Helgadóttir. G (2006) s. 535f, 
29 Helgadóttir. G (2006) s.546 
30 Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008)”Horse-Based Tourism: Community, Quality and Disinterest in Economic Value” i 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8:2, 105-121 s. 105 
31 Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s. 110 
32 Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s. 118f 
33 Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s. 119 
34 Birke. L (2007) ”Learning to Speak Horse”: The Culture of ”Natural Horsemanship” i Society and Animals 15, 217-239 s. 

218f, 222 
35 Birke. L (2007) s. 221 
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även hästfolk med mer europeiskt inriktad hästhållning tagit det till sig. Samtidigt framhåller hon att 

det finns många olika åsikter om vad NH är och handlar om.
36

 

Genom diskursanalys av intervjuerna samt texter om NH kommer Birke fram till att det innebär en 

kulturell förändring som är del av en större alternativ samhällsdiskurs, vilken består av ett romantiserat 

förhållande till naturen. Inom NH, menar hon, kommer det till uttryck i form av den romantiserade 

relationen mellan häst och människa. I anslutning till detta påpekar hon kritiskt att auktoriteter på 

området tenderar att upphöjas till gurus och att dessa ofta är män medan deras kunder är kvinnor 

lockade av en romantisk cowboyimage. Dessutom framhåller hon att många av de metoder och 

arbetssätt som används inom NH, redan förekommer inom traditionellt horsemanship, likväl som 

kritik mot djurplågeri.
37

 En annan viktig slutsats hon drar är att NH-världen är en lika diversifierad 

värld som övriga hästvärlden, där en rad olika skolor och gemenskaper konkurrerar med varandra, där 

in och utgrupper konstrueras, där social positionering förekommer samt där inklusion och exklusion av 

människor och grupper förekommer. Ibland sker gränsdragningen på basis av social klass och ibland 

sker den med olika åsikter om moral som grund.
38

   

Birkes undersökning handlar inte om turism men är ändå intressant. Som ovan beskrivits handlar 

hennes studie om människor med intresse för hästar – alltså potentiella hästturister. Hennes resultat är 

därför relevanta för forskning om hästturism utifrån hästturistens perspektiv. Speciellt då intresset, 

som i denna uppsats, ligger vid identitetsutvecklig. Detta i och med att hon redovisar en rad 

gränsdragande praktiker hos sina intervjupersoner.
39

 Även Helgadóttirs samt Helgadóttir och 

Sigurðardóttirs ovan nämnda forskning ligger speciellt nära min undersökning eftersom de, likt Birke, 

tar upp relationer hästmänniskor emellan.
40

 De gör det dessutom inom ramen för det som kallas 

hästturism. 

1.3.5 Relevans av tidigare forskning 

Av det ovan beskrivna forskningsläget att döma finns det många kunskapsluckor att fylla. I Beetons 

fallstudie ligger fokus främst på operatörerna och deras riskhantering.
41

 I en majoritet av studierna 

undersöks hästturismen ur företagarnas perspektiv.
42

 Därtill efterlyses mer kunskap om hästturisterna 

samt om hästturism ur turisternas perspektiv av Ollenburg som får medhåll av Helgadóttir och 

Sigurðardóttir.
43

  

Detta är något som förverkligas i Daniels och Normans enkätundersökning där de gör en kvantitativ 

undersökning av hästturisternas motivationsfaktorer. Även de efterlyser fler studier ur turisternas 

synvinkel för att jämföra med.
44

 Dessutom ägnas en stor del av uppmärksamheten mot turridning i 

nästan alla av de ovan nämnda studierna om hästturism.
45

 Undantaget är återigen Daniels och Norman 

kvantitativa studie, som intresserar sig för evenemangsbesökarnas motivationsfaktorer.
46

 Här finns 

alltså en möjlighet att komplettera kunskapsluckan med en kvalitativ studie av vad som motiverar 

evenemangsturister att engagera sig i hästturism. 

                                                      
36 Birke. L (2007) s.219f, 223f 
37 Birke. L (2007) s. 221, 230-236 
38 Birke. L (2007) s. 230-236 
39 Birke. L (2007) s. 230-236 
40 Helgadóttir. G (2006) s. 546; Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s.118f 
41 Beeton. S (2001) s. 422f 
42 Beeton. S (2001) s. 422f; Helgadóttir. Guðrún (2006) s. 535f, 540 ;Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s. 105 
43 Ollenburg. C. (2005) s.54; Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s. 119 
44 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) s. 203ff 
45  Beeton. S (2001) s. 422; Ollenburg. C. (2005) s.47f; Helgadóttir. Guðrún (2006) s. 535f, 542f; Helgadóttir. G, 

Sigurðardóttir. I (2008) s.105 
46 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) s. 203f 
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Utöver det som redan beskrivits, konstaterar Birke i sin artikel också att NH kan anses vara ett resultat 

av friktion mellan sociala klasser. Hon menar att eftersom hästen länge varit förknippad med 

överklassen och fortfarande fungerar som statusmarkör, har människor känt sig exkluderade från 

hästvärlden. I och med att flera av hennes informanter förklarade att NH, i motsats till detta, är öppet 

för alla kan det därför också ses som ett svar på en efterfrågan av gemenskap utanför denna. Dock 

menar hon att det även i NH-förespråkarnas diskurser finns spår av exklusion och gränsdragning 

gentemot de andra i form av mer klassiskt inriktad hästhållning.
47

 Här ser vi alltså en gränsdragande 

identitetspraktik i form av interna grupphierarkier. Detta blir speciellt intressant att återkomma till i 

analysen.  

                                                      
47 Birke. L (2007) s. 230-236 
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2 Metod 
I följande del kommer jag att presentera de metoder jag har valt för skapande av källmaterial samt de 

metoder som valts för analysarbetet. Dessutom kommer jag diskutera de för - och nackdelar som dessa 

metoder medför och förklara hur dessa kommer att i hanteras i den här uppsatsen. Därtill förklaras hur 

urvalet av intervjupersonerna gått till och i anslutning till detta ges en presentation av de medverkande. 

2.1  Kvalitativa metoder och intervjuer 
Ann Kristin Larsen skriver i sin bok Metod helt enkelt att kvantitativa och kvalitativa data brukar 

skiljas åt på så sätt att de kvantitativa går att mäta och resulterar i siffror medan kvalitativa data istället 

kan säga något om det som är svårare att mäta och kan till exempel handla om hur människor upplever 

saker och ting.
48

 Vidare skriver Larsen att om syftet är att skapa en helhetsförståelse för någonting 

eller om tanken är att lära sig något om människors inställning till saker passar kvalitativa metoder 

bäst.
49

 Eftersom syftet med min uppsats är att förstå hästturisters motivation till återbesök vid ett visst 

evenemang samt identitets- och gemenskapsbildning i relation till detta, anser jag därför att kvalitativa 

metoder och data passar bäst för min uppsats. Förutom detta lyfter Larsen också fram för och 

nackdelar med kvalitativa metoder.
50

 Bland annat menar hon att fördelarna vid exempelvis kvalitativa 

intervjuer är att det finns det möjligheter för intervjuaren till fördjupning kring intressanta svar och 

ämnen genom att ställa ytterligare frågor och detta ger också möjlighet att reda ut oklarheter vilket kan 

öka trovärdigheten för resultatet.
51

 Hon menar dock också att resultat från kvalitativa studier inte går 

att generalisera samt att intervjusituationen och intervjuaren kan påverka hur informanten svarar och 

beter sig.
52

 En annan risk hon menar att intervjusituationen kan skapa är att informanterna inte känner 

att de får samma anonymitet som till exempel en enkätundersökning ger och är kanske därför inte helt 

uppriktiga eller öppna i sina svar.
53

 För den här uppsatsen medför detta att slutsatserna av den här 

studien endast kommer att gälla de medverkande intervjupersonerna. Dessutom behövs strategier för 

att öka känslan av anonymitet hos informanterna samt ett kritiskt förhållningssätt till min egen roll i 

intervjusituationen.  

2.2  Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 
För skapande av uppsatsens källmaterial faller valet på så kallade halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer, i boken Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivna av Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann, där intervjun blir mer som ett samtal men där det ändå finns en intervjuguide att utgå från 

mer eller mindre så att jag kan, om något intressant skulle dyka upp under intervjun, fördjupa mig i 

det.
54

 Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är en metod som används för att få berättelser om den 

värld, i vilken intervjupersonerna lever, för att sedan kunna tolka dessa och skapa en förståelse för den 

företeelse som studeras.
55

 Därmed bedömer jag denna metod vara lämplig för att inhämta det 

empiriska material jag behöver för att kasta ljus över det fenomen jag vill förstå, upprepade och 

återkommande resor till evenemanget SIHS. Den ovan nämnda intervjuguiden (se bilaga 1) består av 

intervjufrågor som formuleras genom att bryta ned forskningsfrågorna i fler mer samtalsvänliga frågor, 

ett tillvägagångssätt som Kvale och Brinkmann också beskriver.
56

 

                                                      
48 Larsen. A, K (2009) Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Kristianstad: Författaren och 

Gleerups Utbildning AB s.22 
49 Larsen. A, K (2009) s. 23 
50 Larsen. A, K (2009) s. 25-28 
51 Larsen. A, K (2009) s. 26f 
52 Larsen. A, K (2009) s. 27f 
53 Larsen. A, K (2009) s. 27f 
54 Kvale. S., Brinkmann. S (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Författarna och Studentlitteratur s.139f 
55 Kvale. S., Brinkmann. S (2009) s.139f 
56 Kvale. S., Brinkmann. S (2009) s.146ff 
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I och med att horsemanship togs upp som en motivationsfaktor bakom hästturism i flera av de tidigare 

beskrivna studierna, formulerades också frågor rörande detta begrepp i intervjuguiden.
57

 Även frågor 

om fritid och vardag inkluderades i intervjuguiden med tanke på det samband Ollenburg identifierar 

mellan fritidsridning och hästsportturismens attraktioner.
58

Att genusfrågor är relevanta för forskning 

gällande hästturism blir tydligt i Birkes artikel där kritik lyfts om obalans mellan kvinnor och män 

inom NH, vilken är den subkultur hon undersöker.
59

 Att det även är aktuellt rörande svenska 

förhållanden påvisas av det faktum att Susanna Hedenborg, professor i idrottshistoria, ägnar hela sin 

bok Hästkarlar, Hästtjejer, Hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportsförbundet åt att analysera den 

svenska ridsportens utveckling ur ett genusperspektiv.
60

  Genusfrågor rörande hästturism går dock 

utanför uppsatsens syfte och avgränsning som fokuserar undersökningen till individers resande till 

hästsportsevenemaget SIHS som ett uttryck för identitets och gemenskapsbildning. Därav ställdes inga 

frågor om detta i intervjuerna förutom i de fall intervjupersonerna själva tog upp teman kring 

könsidentitet. 

Kvale och Brinkman tar också upp ett viktigt problem gällande intervjuande. De menar att det uppstår 

en obalans i makten över samtalet mellan intervjuperson och intervjuare i och med att intervjuaren 

bestämmer vilka frågor som ställs och vilka av intervjupersonens svar som följs upp. På så vis får 

också intervjuaren en problematisk auktoritär roll i samtalet.
61

 Ytterligare ett problem med intervju 

som metod för att undersöka identitet är att identitet kan vara något som får betydelse i en 

intervjusituation.
62

 Charlotte Engblom förklarar att en individs olika identitet blir viktiga att betona 

och visa upp, beroende av vad situationen kräver för att smälta in i en gemenskap eller ta avstånd från 

den, en praktik som kallas positionering.
63

 Hon förklarar också att detta är något som går att studera i 

samtal då samtalets olika parter hela tiden måste anpassa sig till den förändrade situationen med 

utgångspunkt i vad som sagts och att man därmed kan följa hur identiteter förändras. I anslutning till 

detta lyfter hon också fram hur samtalsparternas olika förkunskaper om varandra får olika betydelse i 

olika situationer och blir därmed av olika vikt i processen.
64

 

Därmed kan de ovan beskrivna problemen mildras något av det faktum att mina informanter är 

jämnåriga bekanta, som precis som jag är hästintresserade. Eftersom det därigenom redan innan 

intervjuerna fanns en existerande relation mellan intervjuns samtalsparter ökade möjligheten för något 

jämlikare samtal mellan hästmänniskor. Jag menar därför att identitetspositioneringen på så vis kan ses 

som en styrka då det är resande som ett uttryck för identitets- och gemenskapsbildning som är 

föremålet för undersökningen eftersom frågorna kan anses ställas till en hästmänniska av en annan. 

Intervjuarens auktoritära ställning och risken för påverkan kan dock inte suddas ut, vilket gör det 

viktigt med medvetenhet om detta i analysen och ett kritiskt tolkande av intervjusvaren därefter.
65

 

Det faktum att jag själv är hästintresserad och har besökt evenemanget innebär att jag har en viss 

förkunskap av evenemanget och företeelsen jag vill undersöka. Det innebär i sin tur att jag kan ha 

förutfattade uppfattningar om ämnet jag undersöker.  För att pröva sina egna tolkningar och för 

                                                      
57  Beeton. S (2001) s. 424f; Ollenburg. C (2005) s. 49f; Helgadóttir. G (2006) s. 536f, 540ff; Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I 

(2008) s.106 
58 Ollenburg. C. (2005) s.48 
59 Birke. L (2007) s. 221, 230-236 
60 Hedenborg. S (2013) Hästkarlar, Hästtjejer, Hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportsförbundet. Strömsholm: Susanna 

Hedenborg och Svenska Ridsportsförbundet s. 14-17 
61  Kvale. S., Brinkmann. S (2009) s. 48ff 
62Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s.72   
63 Engblom. C (2004) Samtal, identiteter och positionering – Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö. Stockholm: 

Almqvist och Wiksell International s. 20f 
64 Engblom. C (2004) s.19ff 
65 Kvale. S., Brinkmann. S (2009) s.48ff 
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återigen kontrollera informantens svar, menar Kvale och Brinkman att ledande frågor medvetet kan 

ställas. De menar också att intervjupersonen i kvalitativa intervjuer kan svara på fler sätt än bara ja 

eller nej och dessutom avfärda intervjuarens tolkning om hen inte håller med och att ledande frågor 

därför till och med bör användas.
66

 Därför formulerades några frågor medvetet på detta vis. Ett 

exempel från intervjuguiden är frågan: Hur lätt är det att känna samhörighet med de övriga besökarna 

och hur viktiga är de för upplevelsen? 

2.3  Telefonintervjuer 
Bruce L. Berg skriver i Qualitative research methods for the social siences att telefonintervjuer endast 

bör göras då det annars blir problematiskt att nå informanterna ansikte mot ansikte beroende på stora 

geografiska avstånd.
67

 I och med att intervjupersonerna i den här undersökningen är turister som reser 

från olika delar av landet, valde jag att genomföra intervjuerna över telefon, eftersom situationen 

liknade den som Berg beskriver. Han skriver också att ett problem med telefonintervjuer är att 

intervjuaren kan missa vissa signaler, som exempelvis ansiktsuttryck, hos informanten som kan vara 

viktiga för att förstå och tolka på rätt sätt.
68

 Vidare påpekar han dock också att telefonintervjuer ändå 

kan fungera bra om intervjuaren och informanten tidigare har mötts fysiskt för intervjuer eller om 

intervjuaren har gjort fältstudier där informanten ingått. Speciellt också om intervjuaren har 

någorlunda uppfattning innan intervjun om vilka frågor som kommer ställas.
69

 Eftersom mina 

intervjupersoner är bekanta och vänner, känner jag mina informanter sedan tidigare, vilket gjorde att 

telefonintervjuer bedömdes vara lämpliga. Som synes är förutsättningarna mycket lika de kriterier som 

Berg ställer upp för lyckade telefonintervjuer. Det finns ytterligare en fördel med att föra intervjuerna 

över telefon. Som tidigare beskrivits kan intervjusituationen påverka informanterna på så vis att de 

inte alltid säger hela sanningen eftersom de inte känner sig lika anonyma som vid en 

enkätundersökning, enligt Larsen.
70

 Berg menar att om intervjun förs över telefon kan detta öka 

tryggheten för informanten då känslan av anonymitet kan bli större.
71

 

2.4  Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner genomfördes genom ett såkallat målinriktat urval som Alan Bryman 

beskriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder.
72

 Det innebär att personer som genom sin 

medverkan kan bidra på bästa sätt för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna.
73

 Ett par 

nyckelpersoner identifierades som passade in i den besökarkategori som bestämdes i syftet och 

avgränsningen och sedan, genom ett så kallat kedjeurval gav de mig tips på någon annan att prata 

med.
74

 För att genomföra en C-uppsats är det lagom med ungefär fem - tio intervjupersoner, enligt 

Heléne Thomsson. Hon hänvisar till Kvale när hon menar att intervjuaren märker att ett lämpligt antal 

informanter intervjuats när en så kallad mättnad av information uppstår och det blir möjligt att göra 

välavvägda tolkningar.
75

 Under intervjuernas gång dök liknande information och teman upp i 

informanternas svar och därför upplevdes en mättnadskänsla i den här intervjustudien redan efter fem 

intervjuer. Därav bedömdes detta antal vara tillräckligt. 

                                                      
66 Kvale. S., Brinkmann. S (2009) s.187ff 
67 Berg. B, L (2009) Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Pearson Education, Inc/ Allyn & Bacon  s. 

122 
68 Berg. B, L (2009) s. 121f, 123  
69 Berg. B, L (2009) s. 122 
70 Larsen. A, K (2009) s. 27f 
71 Berg. B, L (2009) s. 123 
72 Bryman. A (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber s. 434 
73 Bryman. A (2011) s. 434 
74 Bryman. A (2011) s. 434 
75 Thomsson. H (2010) Reflexiva intervjuer. Lund: Författaren och Studentlitteratur AB s. 54ff 
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Eftersom jag har vänt mig med mina frågor till människor i min bekantskapskrets kan urvalet jag gjort 

kritiseras för att vara ett sådant som Bryman kallar bekvämlighetsurval, vilket på sätt och vis också 

stämmer. 
76

 Ett argument som eventuell sådan kritik kan bemötas med är att det trots allt är i min 

närhet och bekantskapskrets som jag har stött på fenomenet med upprepade besök till SIHS. Därför är 

det också naturligt att jag ställer mina frågor till personer som jag redan vet rest dit flera gånger. 

2.5  Presentation av intervjupersonerna 
Som tidigare nämnts genomfördes fem intervjuer. För att garantera intervjupersonernas anonymitet har 

de i den här uppsatsen fått andra namn än deras verkliga. Det här textavsnittet tjänar till att ge en kort 

presentation av intervjupersonerna för att därefter möjliggöra en fördjupning i deras berättelser. 

”Stina” var den av intervjupersonerna som var först ut att intervjuas. Vid intervjutillfället är hon en 24 

- årig student boendes i Skåne som besökt evenemanget tre gånger. I intervjun berättar hon om att hon 

alltid hållit på med djur och haft djur omkring sig men att det framförallt rört sig om hundar och 

hästar. Det började med att hennes pappa hade häst när hon var barn och att hon själv började rida på 

ridskola så småningom. Detta utvecklade sig efterhand till ett yrke när hon arbetade som djurvårdare 

innan studierna. Under intervjun talar hon om att hon lade av med att rida på ridskola ett tag men att 

hon nu tagit upp det igen. Förväntansfullt berättar hon att hon eventuellt kommer att få rida som 

medryttare på en bekants häst, men att det nu mest blir en gång i veckan hon är i stallet. Fritiden delar 

hon mellan att förutom hästintresset ägna sig åt sin musik, sin pojkvän, sina vänner och att vara ute i 

naturen. 

I intervju nummer två var det ”Toves” tur. Hon minns inte riktigt hur många besök hon gjort men är 

säker på att det är cirka fyra eller fem gånger. Vid intervjuns genomförande är även hon en 24 - årig 

student boendes i Södermanland. Sin fritid ägnar hon åt dels musikintresset och fiolspelandet, dels 

ridintresset men också åt vänner. Hästintresset tog för hennes del fart vid cirka 10-års ålder när hon 

började rida på ridskola. Senare skaffade hon egen häst, en shetlandsponny, som hon ibland kör men 

som nu är uthyrd som foderhäst på grund av studier och tidsbrist. ”Tove” berättar dock att hon ändå 

har möjlighet att komma ut i stallet och rida en gång i veckan på en häst hon brukar få låna. Hon 

berättar också att det mest blir uteritter i skogen men att det emellanåt också blir lite dressyrridning. 

Även om det blivit lite tid för hästintresset på senare tid är hon ändå tvärsäker när hon säger att det är 

något som hon definitivt kommer att återuppta mer längre fram. 

I intervjun därefter berättar 24 - åriga ”Camilla”, som liksom ”Tove” bor i Södermanland, att hon 

endast gjort ett besök men att hon under hösten samma år kommer återbesöka den aktuella showen. I 

vardagen arbetar hon, i hennes mening ett nödvändigt ont, men beger sig till stallet för att hålla på med 

hästarna så mycket hon kan. Hon rider på en kompis häst och brukar vara i stallet minst en gång i 

veckan men hon försöker att få till två eller tre gånger. Hästintresset väcktes redan i barndomen men i 

och med en flytt i tonåren slutade hon med hästar. Tack vare att en kompis, som bor på en gård med 

egna hästar, ville få henne att rida lockades hon tillbaka till hästarna och sedan dess har intresset bara 

vuxit sig starkare, berättar hon. 

”Signe” är vid intervjun 28 år, bor i Jämtland och har gjort fyra besök på SIHS. Hon berättar att hon 

har två hästar och jobbar heltid på en mjölkgård. Så fort hon är ledig från arbetet så är det hästar och 

hundar som gäller. I stallet är hon varje dag. Det som drar henne dit är framförallt avkopplingen det 

ger. Hon beskriver det som en chans att andas bort jobbet. 

                                                      
76 Bryman. A (2011) s. 433f 
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Sist att intervjuas är 24 - åriga ”Angelica”, boendes i Södermanland, som besökt evenemanget runt sju 

eller åtta gånger och som vid intervjutillfället står i begrepp att göra ett nytt besök samma år. Hon 

jobbar på förskola och har två egna hästar. Fritiden tillbringas därför till stor del i stallet där hon är 

varje dag. Ridning blir det ungefär 4 gånger i veckan, annars är det skötsel hon ägnar sig åt. Ända 

sedan barndomen har hon haft egna ponnyer och hästar omkring sig. Hon beskriver det som att hon 

nästan var tvungen att bli hästintresserad i och med att hennes mamma lade grunden till intresset, men 

att hon förmodligen skulle hålla på med hästar i alla fall. 

2.6  Analysmetoder och tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna ägde rum informerades informanterna om undersökningens syfte och huvudämne 

och fick möjlighet att välja tid och datum för intervjutillfället.  Intervjuerna, som tog cirka 30 minuter 

– 1 timme att genomföra, spelades med informanternas tillstånd in och transkriberades kort därefter för 

att förbereda källmaterialet för analys. 

Analysen av det skapade källmaterialet genomfördes med en kvalitativ analysmetod som Mikael 

Hjerm och Simon Lindgren beskriver i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys och som 

de hämtat ur Qualitative Data Analysis av Mathew Miles och Michael Huberman.
77

 Den beskrivna 

analysprocessen bygger på att källmaterialet genomläses gång på gång och rör sig konstant mellan tre 

nivåer nämligen; kodning (1), som innebär att olika intressanta kategorier i källmaterialet identifieras 

och ges olika koder som sedan tematiseras (2), det vill säga sorteras kring gemensamma teman för att 

därefter fungera som startläge för analys i den tredje nivån, summering (3).
78

 Själva analysen utfördes 

genom teoretisk tolkning, som Kvale och Brinkmann beskriver, där jag genom att anknyta till teorier 

och tidigare forskning reflekterar över de teman som kommit fram genom intervjuerna utifrån 

teoretiska perspektiv och begrepp.
79

 Dessa perspektiv presenteras i det följande teoriavsnittet. Kvale 

och Brinkman menar att det finns en risk för att teoretiska analyser kan bli ensidiga eller rent av 

snedvridna. Ett sätt att minska denna risk är att förhålla sig kritisk till de egna tolkningarna samt att 

försöka utveckla alternativa förklaringar.
80

 Detta har även jag försökt göra. 

 

 

  

                                                      
77  Hjerm. M., Lindgren. S (2010) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Korotan: Författarna och Gleerups 

Utbildning AB s. 87 
78 Hjerm. M., Lindgren. S (2010) s. 88ff 
79 Kvale. S., Brinkmann. S (2009) s. 251ff 
80 Kvale. S., Brinkmann. S (2009) s. 256f 
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3 Teori och begrepp 
I detta kapitel ämnar jag lyfta fram och förklara innebörden av de teorier och begrepp som kommer att 

användas i den här uppsatsen. Teorierna som beskrivs här har valts ut eftersom det är dessa jag 

bedömer kunna kasta bäst ljus över mina frågeställningar då intervjupersonernas berättelser prövas 

mot dem. I och med att jag ville undersöka hur resande till och återbesök vid hästsportsevenemang 

som praktik kan ligga till grund för gemenskapsbildning och identitetsutveckling, valdes teorier om 

dessa begrepp. Eftersom syftet även är att undersöka upplevelsens roll i identitetsprocessen valdes 

också teorier om upplevelser och minnen.   

3.1  Upplevelse 
Det första begreppet jag ska förklara är upplevelser. Turismen är nämligen en del av 

upplevelseindustrin eftersom det dess aktörer säljer är upplevelser, vilket gör det viktigt att förstå för 

turismforskning, skriver Monica Hanefors och Lena Mossberg.
81

 Författarna till artikeln Welcome to 

the experience economy i Harward Business Review, B. Joseph Pine II och James H. Gilmore, skriver 

dessutom att samhället går från att vara en serviceekonomi för att utvecklas till en upplevelseekonomi 

där det som betalas för framförallt är upplevelser.
82

  

För att förstå upplevelsebegreppet kommer jag till att börja med använda ett citat som enkelt beskriver 

vad en upplevelse är.  I boken Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt perspektiv med Bohlin och 

Elbe som redaktörer skriver Per Strömberg i kapitlet Upplevelsekoncept i turistmiljöer att: 

”Kortfattat kan man säga att en upplevelse omfattar psykologiska och kulturella processer, men att 

upplevelser också är materiellt förankrade.”83 

Detta menar också Pine och Gilmore som skriver att upplevelser skapas genom samverkan mellan 

individen och dess omgivning samt menar att de blir till i våra medvetanden då vi påverkats 

exempelvis känslomässigt eller på annat sätt.
84

  

Turisters syften med att köpa upplevelser kan vara flera och kan exempelvis handla om önskningar om 

att markera status eller visa på gemenskap med en viss grupp, vilket då blir en fråga om individers 

identitetskapande processer.
85

 Lena Mossberg menar att även                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

företag, av olika anledningar, önskar forma minnesvärda upplevelser åt sina kunder. Detta bland annat 

eftersom turister som trivs gärna kommer tillbaka, köper mer under sin vistelse och dessutom delar 

med sig av sina minnen till andra.
86

 Pine och Gilmore liknar upplevelsesäljande företagsservice vid en 

scen och dess varor vid rekvisita då de vill skapa goda minnen hos sina kunder.
87

 De har även tagit 

fram en modell, The four realms of an experience som beskriver olika typer av upplevelser, där de 

korsar två axlar, den ena rör kundens medverkan där extremerna blir aktiv medverkan motsatt passiv 

medverkan och den korsande axeln beskriver kundens relation till omgivning och upplevelse där 

extremerna utgörs av absorption och immersion.
88

 I Hanefors och Mossbergs tolkning av modellen i 

boken Turisten i Upplevelseindustrin förklaras den första av dessa extremer som något som går att 

likna vid att turisten står utanför exempelvis en föreställning och passivt suger åt sig upplevelsen 

                                                      
81 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) Turisten i upplevelseindustrin. Lund: Författarna och Studentlitteratur s. 16f 
82 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) ”Welcome to the experience economy” i Harvard Business Review. Vol. 76 Issue 4, 

p97-105. 9p. s 97f 
83 Strömberg. P (2007) ”Upplevelsekoncept i turistmiljöer” i Bohlin. M., Elbe. J. (red. (2007) Utveckla turistdestinationer – 

Ett svenskt pestpektiv. Stockholm: Författarna och Uppsala Publishing House AB s.163 
84 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s 99 
85 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) s. 27 
86 Mossberg. L (2003) Att skapa upplevelser - från OK till WOW! Lund: Lena Mossberg och Studentlitteratur s. 39f 
87 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s 98 
88 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 101 
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medan den andra extremen liknas vid ett uppslukande av turisten där han eller hon finner sig i 

händelsernas centrum.
89

 Med hjälp av dessa två korsande axlar skapas i Pine och Gilmores modell fyra 

typer av upplevelser nämligen; underhållande upplevelser, då en turist passivt betraktar och suger åt 

sig upplevelsen; utbildande upplevelser, då en turist är mer aktivt engagerad men ändå absorberar 

upplevelsen mer utifrån än att vara en del av den; estetiska upplevelser, då turisten knappt alls 

påverkar upplevelsen men ändå blir en del av den och slutligen; eskapistiska upplevelser, där turisten 

är mycket aktivt deltagande och finner sig uppslukad av situationen.
90

 Pine och Gilmore påpekar också 

att ingen upplevelse behöver låsas inom någon av dessa upplevelsetyper utan att vissa upplevelser till 

och med kan innehålla element från varje typ och exemplifierar detta genom att dra besök på Disney 

World som ett sådant exempel.
91

 

Människan har fem sinnen vilka utgörs av smaksinnet, synsinnet, hörselsinnet, känselsinnet och 

luktsinnet.
92

 En konsumerad upplevelse blir ett minne och för att goda sådana ska skapas, behöver 

dessa sinnen stimuleras positivt för att framkalla känslor, eftersom det är med hjälp av dem vi skapar 

vår tolkning av vår omgivning.
93

 

”Hos den slarvige tappar kunden entusiasmen redan i stalldörren.”94 

Citatet kommer ur Mats Mellbergs bok Hästhållning i praktiken. Jag valde det eftersom det händer att 

besökare tittar in i stall och eftersom det visar på att kundupplevelsen är viktig även i 

hästsammanhang. Att hästskötaren har en god servicekänsla framhåller Mellberg som en viktig 

komponent i ett gott horsemanship.
95

 Citatet för också tankarna till synsinnet eftersom stallbesökaren 

får ett dåligt intryck när hen ser röran i stallet. Synsinnet är också det sinne som John Urry och Jonas 

Larsen ägnar sin bok The Tourist Gaze 3.0 åt, där de förklarar hur turistens blickar inverkar på hens 

uppfattning av omgivningen samt hur hans eller hennes relation till och upplevelse av det sedda 

påverkas av de sociala och kulturella kontexter hen är en del av.
96

 De menar också att det finns olika 

typer av blickar. Bland annat påpekar de skillnaden mellan turisters romantiska blickar och kollektiva 

blickar. Det är relationen mellan turisten själv och föremålet för hens romantiska blickar som skapar 

attraktionen. När det gäller de kollektiva blickarna som turisterna gemensamt kastar, så är det önskan 

om att smälta in i ett socialt sammanhang där de många andra besökarnas närvaro i synfältet och 

känslan av att rikta intresset åt samma håll som är en attraktion i sig.
97

 Dessutom kan de kollektiva 

blickarna skapa en sorts atmosfär, då åsynen av de många andra besökarna runt omkring blir till en 

bekräftelse av att det är här och nu som gäller och att det är hit världens blickar vänds.
98

 

3.2  Evenemangsupplevelser 
Hanefors och Mossberg beskriver begreppen upplevelseområde och upplevelserum där 

upplevelseområdet är destinationen som helhet och upplevelserummet kan vara den byggnad eller 

liknande som turisten för tillfället upplever.
99

 För att knyta an till min egen uppsats drar jag Stockholm 

som exempel på ett upplevelseområde och Ericsson Globe Arenas, alternativt Globen, som exempel på 

ett upplevelserum. Det är i upplevelserummet som kunden, alltså turisten, möter ett företags personal 

                                                      
89 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) s. 29 
90 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 102 
91 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 102 
92 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) s. 121 
93 Hanefors. M., Mossberg. L (2007)  s.120f 
94 Mellberg. M (1995, 2000) Hästhållning i praktiken. Falköping: Natur och Kultur/ LTs förlag och författaren s. 16 
95 Mellberg. M (1995, 2000) s. 18 
96 Urry. J., Larsen. J (2011) The Tourist Gaze 3.0. London: Sage s 17-20 
97 Urry. J., Larsen. J (2011) s 17-20 
98 Urry. J., Larsen. J (2011) s 226 
99 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) s.107f 
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och servicen äger rum och det är här som företaget har en chans att påverka individens upplevelse 

genom trevligt bemötande samt formande av en trevlig omgivning.
100

 Turistens upplevelse påverkas 

också av de andra besökarna där det kan handla om både positiv påverkan, till exempel genom att 

känna gemenskap med dem, men också negativ påverkan genom exempelvis långa köer.
101

 En person 

som upplevt något kan dessutom efter besöket ha behov av att berätta om sina minnen för människor i 

sin omgivning. Detta kan leda till att den som får höra till dessa minnen också önskar uppleva något 

liknande. Företag som ägnar sig åt att skapa positiva upplevelser för att få människor att berätta om 

dem arbetar på så vis för att sprida ett gott rykte, något som brukar beskrivas med begreppet word – of 

– mouth.
102

 

Turister köper ofta souvenirer för att längre fram kunna framkalla minnen av det de upplevt.
103

 

Produkten i sig behöver inte vara tänkt som souvenir från början utan det viktiga är det den 

symboliserar för den betalande turisten.
104

 Exempelvis menar Urry och Larsen att de fotografier 

turister tar gör minnen till föremål som i sin tur skapar nya upplevelser då de ses på långt efter att de 

tagits och på så sätt möjliggörs ett resande i minnen.
105

 De tar också upp hur fotografier som är 

avsedda för reklam är tänkta att framkalla ett slags resande i drömmar, i syfte att skapa en längtan hos 

turisten att själv besöka platsen på bilden.
106

 

Mia Larson och Cecilia Fredriksson skriver att evenemang är något som har kommit att spela en stor 

roll inom upplevelseindustrin och menar att vi lever i en sorts evenemangskultur där det blir vanligare 

att platser konkurrerar om turister genom att erbjuda spektakulära evenemang.
107

 De lyfter också fram 

teorier om att upplevelsen av evenemanget i sig kan vara av sekundär betydelse, då det för turisten kan 

vara mer betydelsefullt med den sociala aspekten av besöket, eftersom attraktionen kan ligga i att 

gemensamt kunna uppleva en feststämning.
108

 Turister som besöker sportevenemang kan delas in i tre 

grupper där det dels finns de som ser på och de som aktivt deltar men det finns också de turister som 

reser av nostalgiska anledningar för att uppleva platser som förknippas med tidigare händelser vilket 

kallas nostalgisportturism.
109

 Enligt uppslagsverket Merriam-Websters onlineutgåva är nostalgi en 

känsla som kan beskrivas som en välbehaglig saknad och längtan efter något i historien eller något 

man upplevt tidigare.
110

 Alltså handlar denna turismform om att återuppleva uppskattade minnen.  

3.3  Identitet 
Nästa begrepp att förklaras är identitetsbegreppet. I avsnittet ovan beskrevs vad en upplevelse är och 

teorier om fenomenet lyftes fram. Teorier om identitet kan fungera som ett verktyg för att kasta ljus 

över frågeställningar om hur turister tolkar olika upplevelser och om varför de reser eller väljer att resa 

som de gör, förklarar Josefina Syssner.
111

 

När det talas om identiteter betyder det att det talas om självbilder eller självsyn vilka finns på olika 

nivåer, allt från den stora gruppens till den enskilde individens nivå och det är viktigt att förstå att 

dessa nivåer står under inverkan av varandra.
112

 Identiteter är ingenting som är gjutet i en fast form 

                                                      
100 Mossberg. L (2003) s.110 
101 Mossberg. L (2003) s 143ff 
102 Mossberg. L (2003) s148f 
103 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 104 
104 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) s. 214 
105 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 180 
106 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 172f 
107 Larson. M., Fredriksson. C (2007) i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) s. 177 
108 Larson. M., Fredriksson. C (2007) i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) s. 185 
109 Larson. M., Fredriksson. C (2007) i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) s. 184 
110 http://www.merriam-webster.com/dictionary/nostalgia hämtad: 2016-02-06 
111 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s.57f 
112 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011)  s.59ff 
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utan de skapas och förändras i en konstant utvecklingsprocess och därför brukar det sägas att 

identiteter är processuella.
113

 Att köpa en viss resa eller upplevelse kan ses som en del i denna 

identitetsskapande process där individen deltar, antingen medvetet eller omedvetet, i skapandet av 

självbilden.
114

 Ett exempel på detta går att hämta från Helene Egelands artikel På vandring – 

identitetsutvickling sett i lys av ’back-packing’ där hon genom intervjuer med sju unga kvinnliga 

backpackers visar hur deras resande varit en del i ett identitetsprojekt där deras önskan delvis varit att 

utveckla och förändra självbilden.
115

  

När vi vill tala om för omvärlden vilka vi är och hur våra liv har format oss använder vi våra 

livsberättelser för att framhäva delar av vår personlighet eller identitet och viktiga ingredienser i dessa 

berättelser utgörs av olika kontinuiteter, sådant som händer hela tiden eller konstant återkommer, men 

också av olika nyckelhändelser som inneburit stora förändringar i våra liv.
116

 Engblom skriver, att vi 

kan använda dessa berättelser, där vi återger ett händelseförlopp på ett visst sätt, för att manifestera 

vilka vi är och vill vara men också för att skapa bilder och föreställningar om andra.
117

 Identiteter är 

också relationella vilket innebär att de blir till i relation till andra och gränsdragningar mellan grupper 

och individer är nödvändiga för att kunna definiera vilka som är vi, respektive de.
118

 En annan, 

alternativ gränsdragning sker mellan dig och mig för att bestämma vad som är du och vad som är 

jag.
119

 Urry och Larsen menar tillexempel att turisters blickar på varandra får en identitets- och 

relationsskapande funktion. Genom att observera andra och tolka eller läsa in saker i deras beteende, 

skapas en uppfattning om de andra.
120

   

Identiteter skapas, beroende på sammanhang och situation, genom samspel och samtal mellan 

människor där vissa delar av identiteten blir värdefulla att visa för att känna samhörighet med en viss 

person eller grupp och här blir tidigare gemensamma upplevelser mellan människor och deras tidigare 

kontakter och kunskaper om varandra till en startpunkt för den vidare identitetsutvecklingen.
121

 Att 

denna utveckling är beroende av sammanhang och situation innebär också att en individ kan ha flera 

identiteter samtidigt som kan framstå som varandras motsatser.
122

 Situationen påverkar alltså hur 

individen väljer att positionera sig gentemot andra, antingen genom avståndstagande eller genom att 

framhäva det gemensamma.
123

 Därför kan också den sociala situationen vi lever i påverka till exempel 

hur vi pratar och klär, eller beter oss då vi strävar efter att uppfattas som medlemmar av olika 

grupper.
124

 

”Hästsporten har också fackyttryck, och dem ska vi använda. Inte bara för att det är en del av vår identitet, 

utan därför att de har en exakt innebörd. Tack vare dem kan oklarheter och missförstånd undvikas.”125 

Citatet ovan kommer ur Mellbergs tidigare omnämnda bok där han förklarar varför det är ett tecken på 

ett gott horsemanship att använda sig av ett riktigt fackspråk.
126

  Jag använder det här som ett exempel 

på en identitetsmarkör. 

                                                      
113 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s.62ff 
114 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s.70 
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3.4  Gruppidentiteter och gemenskapsbildning 
Det finns teorier om att människor delar in både sig själva och andra i vad som kallas för ingrupper, 

sådana grupper som individen känner gemenskap med, och utgrupper, sådana grupper som individen 

är utestängd från eller inte vill räknas till och inte känner samhörighet med.
127

 Känslan av samhörighet 

och gemenskap inom gruppen är lika viktigt för gruppidentitetens tillblivelse som individernas önskan 

att tillhöra och att kännas igen som medlemmar av gruppen, det vill säga en önskan om 

identifikation.
128

 Exempelvis kan jag se mig som hästmänniska, dit alla hästintresserade kan räknas in, 

samtidigt som jag kan se mig som förespråkare av den europeiska ridkonsten och därför känna större 

samhörighet med ryttare som rider på europeiskt vis än med ryttare som föredrar den amerikanska 

westernridningen. I och med att människor har behov av att identifiera sig och identifieras med en viss 

grupp betyder detta att denna vilja kan utnyttjas vid marknadsföring och försäljning av till exempel 

reseupplevelser genom att försöka få individer att resa som en del i sitt identitetsarbete.
129

 

I artikeln Tourism and the symbols of identity diskuterar Catherine Palmer hur turismbranchens 

användande av identitetsymboler inverkar på identiteter, i detta fall den engelska nationella identiteten, 

då de väcker känslor och upplevelser av nostalgi och samhörighet baserat på gemensamma 

uppoffringar gjorda i det förgångna.
130

 Med hjälp av att hinta med dessa symboler vill de turistiska 

aktörerna locka turisterna att i princip köpa sig en identitet då dessa symboler är fyllda med mening 

för människor och kan sända olika budskap om vilka vi är och vad eller vilka vi tillhör.
131

 

”Or as Baudrillard famously argued, what we increasingly consume are signs or representations (1983, 

1985). Social identities are constructed through the exchange of sign-values.”132 

Citatet är hämtat ur Urrys och Larsens tidigare nämnda bok och kommer från kapitlet Changing 

Tourist Cultures där de också beskriver hur postmodernism, till skillnad från modernism inneburit att 

gränserna mellan olika sociala grupper och kulturella former mer och mer tonas ut.
133

 De skriver också 

om hur denna utveckling skyndas på genom att dessa grupper exponeras för varandra nu mycket mer 

än förr genom olika former av media och att detta lett till att människor suger åt sig till exempel mode 

eller olika sedvänjor från andra håll än just deras egna grupptillhörigheter.
134

 Urry och Larsen lyfter 

också fram hur det för vissa grupper idag kan kännas som ett måste eller en nödvändighet att 

konsumera fritidsnöjen, något som också kan ses som ett sätt att kommunicera identitet till 

omgivningen.
135

 Genom att den tekniska utvecklingen erbjudit många möjligheter att uppleva 

turistiska attraktioner utan att besöka dem fysikt, till exempel via TV, internet eller tidningar, skapas 

en önskan hos turisten att uppleva attraktionen på riktigt, kanske för att på plats kunna återuppleva det 

man drömt om och upplevt genom medier.
136

 Jag tolkar detta, baserat på diskussionen ovan, som att 

den potentielle turisten ser någon eller några ur en grupp som han eller hon identifierar sig med, 

genom ett medium, uppleva någonting på en resa och därför själv vill uppleva något liknande för att 

markera grupptillhörighet. En individs kön är något som har betydelse för identitetsutvecklingen och 

viljan att resa, vilket Egeland belyser i sin artikel om de unga backpacker - kvinnorna och menar att 

                                                                                                                                                                      
126 Mellberg. M (1995, 2000) s. 15 
127 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s.65 
128 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s.66f 
129 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s.73 
130 Palmer. C. (1999) ”Tourism and the symbols of identity” i Tourism Management, Vol. 20, Issue 3, June, Pages 313-321 s. 

313-321 
131 Palmer. C. (1999) s. 315f 
132 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 99 
133 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 98 
134 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 104f 
135 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 104 
136 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 115f 
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det kan ses som ett feministiskt projekt att som en del i identitetsarbetet resa från hemmet, vilket 

genom historien associerats med kvinnor medan resande och upptäckande associerats med män, för att 

istället själv på plats kunna uppleva det som setts och hörts genom medier.
137

 

Något som tidigare nämnts är att det sociala umgänget med andra är en viktig motivationsfaktor för att 

besöka ett idrottsevenemang, vilket Larson och Fredriksson lyfter fram. De omnämner också 

identitetsutveckling som drivkraft bakom evenemangsresor och då speciellt manlig sådan, då sport 

förknippas med manlighet, något de menar är en orsak till den manliga dominansen på arenornas 

läktare, även om kvinnorna börjar bli fler.
138

 Vidare visar de också på sportarenors roll som symboler 

och hur de nästintill fungerar som heliga platser med tillhörande riter för hängivna idrottssupportrar.
139

 

Detta för vidare mot Bengt Sahlbergs bok Rötter, Riter & Roller – Turism och resande i 

upplevelsesamhället, där han bland annat förklarar hur resandets attraktionskraft kan ligga i turistens 

önskan om att uppleva och medverka i specifika riter eller aktiviteter kopplade till en plats genom att 

själv spela en aktiv roll.
140

 Han lyfter traditioner som exempel på riter och förklarar dem som 

kollektiva beteenden utförda med specifika intentioner. Sådana intentioner kan vara att skapa 

gemenskaper och understryka samhörighet.
141

  

                                                      
137 Egeland. H (1990) s. 73-81. 
138 Larson. M., Fredriksson. C (2007) i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) s. 185f 
139 Larson. M., Fredriksson. C (2007) i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) s. 187 
140 Sahlberg. B (2004) Rötter, Riter & Roller – Turism och resande i upplevelsesamhället. Östersund: ETOUR s. 78ff 
141 Sahlberg. B (2004) s. 16, 79 
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4 Bakgrund/Evenemang 
Med detta kapitel är målet att sätta Stockholm International Horse Show och hästturism som 

turismform i ett större sammanhang men också att förklara ord som är viktiga för att förstå uppsatsen. 

Inledningsvis förklaras begreppet horsemanship och vad jag menar när jag använder orden hästfolk 

och hästmänniskor. Under rubriken ”Hästturism och hästkultur i Sverige” går jag vidare med att kort 

beskriva det som ibland kan kallas ”Hästsverige” – den sociala kontext där möten mellan människor 

sker, där kontakter knyts och där identiteter och gemenskaper bildas. Det är i detta sammanhang som 

hästturisternas resor och besök äger rum. Därefter ges en kort beskrivning av evenemanget i fråga 

samt av dess historia. 

4.1  Hästfolk, hästmänniskor och horsemanship 
Att något sådant som hästfolk existerar blir också tydligt om man bläddrar i fotoboken Hästfolk av 

fotografen Mattias Klum och textförfattaren Priit Vesilind, där de porträtterar en mångfasetterad grupp 

hästmänniskor med allt från irländska hästtjejer till finska hästkarlar, svenska dressyrryttarinnor, 

ridande poliser, nomader i Mongoliet, cowboys och cirkusfolk, som alla har hästen som vän.
142

 I 

uppsatsen ser jag hästfolk och hästmänniskor som just detta, som personer som alla delar kärleken till 

hästen. Intressant i sammanhanget är det som i Hedenborgs bok, vilken nämndes i metodkapitlet, 

kallas stallbackskultur. I denna kultur, förklarar hon att det finns en rad normer och värderingar om 

hur en karaktäristiskt god hästmänniska ska vara.
143

 Detta leder vidare mot det begrepp, horsemanship, 

som nu ska förklaras i mer praktisk mening än tidigare i uppsatsen. 

Användande av hästsportens fackspråk och god servicekänsla har redan nämnts som faktorer för Mats 

Mellbergs syn på ett gott horsemanship och min förklaring av begreppet i detta avsnitt bygger på 

kapitlet Horsemanship i hans tidigare omnämnda bok.
144

 Det mest grundläggande ligger i att alltid 

sätta hästens behov och välmående först samt att alltid hantera hästar med säkerheten i åtanke. Viktiga 

grundstenar är också att ha förståelse för hästens beteende, att föra vidare kunskap och erfarenhet till 

andra, såväl som att ta emot och söka kunskap från hästfolk med större kunskap än den egna.
145

 

Begreppet horsemanship sätts i samband med relationer mellan hästar och människor av Helgadóttir, 

Helgadóttir och Sigurðardóttir, likväl som av Birke, vilket också beskrevs i kapitlet om tidigare 

forskning. I deras respektive artiklar beskrivs begreppet även som ett kulturellt och socialt fenomen i 

form av mellanmänskliga relationer och gemenskaper där kunskaper delas och utbyts.
146

 Gott 

horsemanship kommer av kunskap och erfarenhet, vilket måste sökas och genom arbete och träning 

förtjänas, förklarar Birke.
147

 Dessutom anser bland annat Beeton, Ollenburg och Helgadóttir att en 

önskan om att uppleva och erhålla kunskap om en vis typ av horsemanship kan vara en av 

drivkrafterna bakom hästturism.
148

  

Av de ovan beskrivna resonemangen kan vi alltså förstå att den som vill uppfattas som en god 

hästmänniska, både av sig själv och av andra, och som vill anses vara en del av sociala gemenskaper 

präglade av horsemanship, måste visa sig som aktivt kunskapssökande och dessutom dela med sig av 

redan förvärvade kunskaper. Skulle detta kunna ha något att göra med hästturisternas motivation till 

återbesök vid Stockholm International Horse Show? 

                                                      
142 Klum. M., Vesilind. P (2003) Hästfolk. Värnamo: Bokförlaget Max Ström s. 6-172 
143 Hedenborg. S (2013) s. 155-160, 186f 
144 Mellberg. M (1995, 2000) s. 9-19 
145 Mellberg. M (1995, 2000) s. 10f, 13, 18f 
146 Helgadóttir. G (2006) s. 546; Birke. L (2007) s. 218, 235f; Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s. 112-115, 118f 
147 Birke. L (2007) s. 219 
148 Beeton. S (2001) s. 424f; Ollenburg. C (2005) s. 49f; Helgadóttir. G (2006) s. 536f, 540ff; Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I 

(2008) s.106 
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4.2 Hästturism och hästkultur i Sverige 
De tidigaste bevisen för hästhållning i Sverige har vi från bronsåldern.

149
 Under medeltiden inriktas 

aveln mot stridshästar och det är inte förrän fram emot 1800-talet som hästen tar oxens plats som 

dragdjur för att användas i jordbruket.
150

 Hedenborg förklarar i sin bok att antalet hästar minskade så 

småningom, i och med att maskiner tog över dess plats i både jordbruket och inom militären.
151

 Vidare 

informerar hon att det i mitten på 1900-talet gjordes flera statliga utredningar då man fruktade att 

Sverige kunde stå utan viktig muskelkraft om importen av fossila bränslen av någon anledning 

blockerades. Då kunde livsmedelsförsörjningen och försvarsförmågan hotas och lösningen på 

problemet blev en rad åtgärder för att göra hästsporten folkligare för att på så vis motverka det 

sjunkande antalet hästar.
152

 Det satte igång en utveckling som gjorde att ridsporten spred sig ner i 

folklagren och gick från att ha varit reserverad för överklassen till en av Sveriges största sporter och på 

70-talet börjar antalet hästar i landet att växa igen. I denna utveckling, förklarar Hedenborg också att 

det skett en förändring där något som i Sverige ansetts mycket manligt, nu förknippas främst med 

kvinnor.
153

 

Svenska Ridsportsförbundet lägger på sin hemsida fram information om dagens ridsport. Idag 

engagerar sporten, som är den näst största bland ungdomar i landet, en halv miljon kvinnor och män 

som dessutom tävlar mot varandra.
154

 

Wennebros rapport där han utreder den svenska hästturismens utvecklingspotential har tidigare i 

uppsatsen omnämnts. Han menar att trots att Sverige kan anses vara EU:s mest hästtäta land med 

många hästintresserade så är hästturismen i Sverige relativt underutvecklad i förhållande till andra 

länder.
155

 Han identifierar dock en begynnande utveckling med många hästturismföretag och enstaka 

resebyråer som riktat in sig på hästrelaterat resande, en marknad som han trots allt tror omsätter 

miljardbelopp.
156

 I samma rapport kartläggar han också de stora aktörerna inom hästsporten och 

hästnäringen, nämligen Svenska Ridsportsförbundet, Svenska Galoppförbundet, Svenska Travsportens 

Centralförbund samt Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande, som ansvarar för hästsportens 

tre riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången, men även LRF och HYN, d.v.s. 

Lantbrukarnas Riksförbund och Hästnäringens Yrkesnämnd, tillsammans med myndigheter och 

organisationer med turismrelevans beskrivs som oumbärliga för den svenska hästturismens eventuella 

framgång.
157

 De stora svenska showerna Stockholm International Horse Show, Gothenburg Horse 

Show och Falsterbo Horse Show omnämns också som viktiga i sammanhanget och beskrivs som 

evenemang i världsklass.
158

 

4.3  Stockholm International Horse Show 
I en helsidesannons i tidningen Ridsport (se bilaga 2) marknadsförs 2012 års SIHS, vilket också var 

det år då intervjuerna genomfördes. På bilden syns Globen upplyst med ett rosalila ljus mot en mörk 

natthimmel. I bakgrunden kan vi ana Stockholms glittrande nattbelysning som ackompanjeras av en av 

molnen utsuddad fullmåne. I förgrunden har ett fotomontage gjorts. Vi ser inklippta hästar och ryttare 

från tidigare år samsas om utrymme längst ned i bilden. Själva fotomontaget och hela annonsen 

                                                      
149 Lindström. D (2004, 2006) Forntid i Sverige – En introduktion. Uddevalla: Bokförlaget Natur och Kultur s.67f 
150 Cserhalmi. N (1997, 2008) Fårad mark – Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Lund: Författaren och 

Bygd och Natur s. 140f 
151 Hedenborg. S (2013) s. 20, 31ff 
152 Hedenborg. S (2013) s. 33,64f 
153 Hedenborg. S (2013) s. 197-200 
154 http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/ hämtad: 2016-01-19 
155 Wennebro. T (2004) s. 4ff, 10 
156 Wennebro. T (2004) s.7ff  
157 Wennebro. T (2004) s. 11f 
158 Wennebro. T (2004) s. 5, 11f 
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domineras dock av ett stort foto på en vit häst som begåvats med befjädrade vingar. Allra högst upp på 

bilden ser vi ytterligare en bevingad häst, men en mindre, tecknad variant i form av evenemangets 

egen logga.
159

 Användningen av bevingade hästar är intressant. De brukar kallas pegasi efter Pegasus 

som i den grekiska mytologin hjälper hjältarna Perseus och Bellerofon när de i olika myter besegrar 

monster. 
160

 Här kan vi alltså i valet av symbol och i utformningen av annonsen skönja den romantik 

och nostalgi som omger den historiska relationen mellan häst och människa, redan i marknadsföringen 

av SIHS, som både Helgadótter och Birke talar om. För att belysa den historiska relationens betydelse 

lyfter de nämligen i sina artiklar fram Xenofons bok, med dess engelska titel, The Art of 

Horsemanship från antikens Grekland som en klassiker i hästvärlden. Dessutom finner Helgadóttir 

romantiken i turismens marknadsföringsmaterial och jämför med exempel ur de isländska sagorna 

medan Birke exemplifierar med klassikern Black Beauty.
161

 

Själva evenemanget arrangerades för första gången 1993 och hade då 33 000 besökare.
162

 År 2003 slog 

besökarantalet rekord och uppgick i 77 000.
163

 Som arrangörer bakom evenemanget stod Svenska 

Ridsportsförbundet, som tidigare nämnts, Internationella Ridsportsförbundet (FEI) och Globen 

Arenas.
164

  Värt att nämna är att SIHS på sin hemsida beskrev sig som Globens största årliga 

evenemang, Sveriges största ridsportsevenemang samt världens största inomhus.
165

  Under det 

vanligen tre dagar långa evenemanget uppträdde eller tävlade, kända namn i bland annat dressyr, 

hoppning, körning och matinéer.
166

 I anslutning till evenemanget hölls även Ridsportsmässan där olika 

utställare med anknytning till häst- och ridsport kunde visa upp och sälja sina produkter.
167
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5 Analys  
Som beskrevs i metodkapitlet, sorterades intervjusvaren efter kodningen under olika teman för att 

möjliggöra analys. I detta kapitel presenteras dessa teman och analysen genomförs. I det första 

avsnittet diskuteras hur hästar och människor kan bli en grund för de fem intervjuade hästturisternas 

sociala gemenskaper. Därefter undersöks hur intervjupersonernas resande till SIHS kan förstås som en 

identitetsskapande praktik. Därpå följer en analys av informanternas berättelser om återupplevelser av 

gamla minnen samt deras reflektioner om gruppbildning. Sista avsnittet ägnas åt souvenirers roll som 

identitetsmarkörer. 

5.1 Hästar och människor som grund för den sociala gemenskapen 

5.1.1 Det meningsskapande stallet 

Enligt ”Angelica” är det, precis som för ”Signe”, avkoppling från jobbet som är bland det bästa med 

att vara i stallet. För henne ger det en möjlighet att ställa om tankarna och att bli mer närvarande i nuet 

och göra det som hon själv tycker är viktigt. Det är den närvaron samt relationen till hästarna som får 

henne att vilja vara i stallet. Till detta lägger hon också att det ger mål och mening i vardagen. När 

man arbetar med hästarna ger det någonting att sikta mot som egentligen inte är viktigt att uppnå men 

som ändå är ett intresse och något man vill nå, förklarar hon. 

”Camilla” beskriver det på liknande sätt. Hon berättar i intervjun att så fort hon kommer till stallet 

lyfts alla tyngande bekymmer från hennes axlar och hon kan vara sig själv helt och hållet och bara ha 

kul. På hennes arbetsplats är utseendet mycket viktigt men i stallet bland hästarna spelar det inte så 

stor roll hur hon ser ut eftersom hästarna bara bryr sig om hur hon är. Detta i kontrast till arbetet. I 

stallet är det mysigt, skönt och helt prestigelöst att vara med de fina djuren, tillägger hon. ”Tove” 

beskriver det bästa med att vara i stallet i ordalag som lugn och fristad, eftersom det då bara är det hon 

och hästen gör som betyder något. Hon menar att det är lugnet i kombination med att få komma ut och 

träffa folk och hästar som är viktigt för henne och hennes lockelse till stallet. I likhet med ”Tove” är 

det som lockar ”Stina” möjligheten att få umgås med människor och hästar. I nuläget, säger hon, blir 

det mest att rida i ridhus eftersom hon rider på ridskola, men annars är det också chansen att komma ut 

och rida i naturen som drar henne till henne till hästarna.  

I intervjupersonernas berättelser framträder här en önskan både om att komma undan en stressig 

vardag, eller som ett sätt att ge en mening åt den. Det handlar också om en önskan om att vara den 

man egentligen är. Här berättar de för mig, en annan hästmänniska, hur de vill se sig själva och att ett 

av deras egna mål i livet är att vara och utvecklas som hästmänniskor. När de berättar detta för mig, 

hintar de då inte om hur de vill att jag skall uppfatta dem? Här berättar de nämligen om någonting som 

har stor betydelse i deras liv och som präglar deras uppfattning om sig själva. I intervjusituationen 

understryker de på ett tydligt sätt någonting som vi har gemensamt, vilket enligt exempelvis Engblom 

är att positionera sig och markera grupptillhörighet.
168

 Syssner förklarar att delar ur våra livsberättelser 

kan användas för att definiera vilka vi är eller i situationen vill uppfattas som, detta ser vi alltså också 

här.
169

 

5.1.2 Horsemanship, identiteter och relationer 

I intervjun ställdes frågor om intervjupersonernas syn på horsemanship. Här är de i stort sett överens, 

för dem bygger ett gott horsemanship på att man sätter hästens behov och välbefinnande först. En god 

hästhållning, anser de, bygger på respekt för djuret och dess naturliga beteenden och instinkter. 
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Intressant är att begreppet Natural Horsemanship dyker upp i några av intervjusvaren utan att jag 

frågar om det. Utan att ta någon egentlig ställning till begreppet omnämner ”Stina” det i beskrivningen 

av sin syn på ett gott horsemanship.”Signe” tar dock bestämt avstånd från NH eftersom hon menar att 

det blivit förstorat av fel personer och är mer av en innegrej. Hon håller sig till det hon kallar 

Ridsportsförbundets horsemanship, eftersom hon menar att det är det som är bäst och snällast mot 

hästarna.  

”Camilla” menar att många ryttare applicerar mänskliga behov på sina hästar och i onödan lindar in 

dem i för mycket lull lull, som hon uttrycker det, för att skydda dem och därmed inte låter dem vara 

hästar. I hennes mening är det exempel på dålig hästhållning och dåligt horsemanship. För henne, 

såväl som för de andra, måste en häst få vara en häst och inte något annat. Till skillnad från ”Signe” 

lyfter ”Camilla” fram NH som någonting bra som hon eftersträvar och hon återkommer flera gånger 

till det under intervjuns gång. Det som är inressant här är ”Signes” avståndstagande till NH och hennes 

negativa beskrivning av det, speciellt om man jämför med Camillas omfamnande av begreppet. Här 

kan vi nämligen se en spricka mellan de båda intervjupersonerna i deras uppfattning av fenomenet. 

Detta innebär att det går att skönja en sådan gränsdragande praktik, som både Engblom och Syssner 

beskriver, nämligen gentemot de med en annan syn på horsemanship.
 170

  Här ser vi likheter med de 

intervjuade i Birkes studie, som tidigare beskrivits.
171

 Än mer intressant blir det när vi upptäcker att de 

intervjuade i den här undersökningen egentligen är rörande överens om vad ett gott horsemanship 

innebär, om vi bortser från vad de väljer att kalla det. Kanske kan vi se det i ljuset av någon av den 

kritik som Birkes intervjupersoner riktar mot NH, att det i vissa avseenden inte innebär något nytt.
172

 I 

”Camillas” beskrivning av de andra, dvs de med en annan syn på horsemanship än hon, kan vi ana 

något av den moral som Birkes NH-förespråkare anser att den klassiskt inriktade hästhållningen 

saknar.
173

 Genom att i samtalssituationen sälla sig till en grupp och genom att ta avstånd från en annan, 

positionerar de sig själva och andra enligt de teoretiska kriterier för identetspositionering som 

Engblom lyfter fram.
174

 De visar hur de vill förstå sig själva och hur de vill uppfattas, i detta fall av 

intervjuaren. 

”Angelica”, ”Tove” och ”Stina” sätter fokus på goda relationer till hästarna i sina beskrivningar av vad 

de anser gott horsemanship vara. Dessa relationer menar de inte bara ska bygga på respekt utan också 

förtroende, tillit och god kommunikation. Med kommunikation syftar de på att det är viktigt att kunna 

läsa av tecken i hästens beteende för att förstå den samt att få hästen att vilja göra det man ber den om 

istället för att vara hård och tvingande.”Angelica” säger sig arbeta mycket med horsemanship med de 

kunskaper hon har men uppger också att det är någonting hon gärna vill utvecklas inom. Det är något 

hon har gemensamt med ”Tove” som tycker att det framförallt är det kommunikationsmässiga i 

kontakten med hästen som är fascinerande och något som hon gärna skulle vilja arbeta mer med. Här 

ser vi likheter med både Birkes och Helgadóttirs studier. Kommunikation mellan häst och människa, 

menar de, är en väsentlig del i relationen mellan människa och djur. Här i, visar deras båda studier, 

ligger en del av den lockande romantiken i den kultur som horsemanship utgör.
175

 Att få hästen att 

vilja göra något av egen fri vilja är dessutom något som några av mina intervjupersoner har 

gemensamt med Birkes NH-förespråkare.
176

 Vad vi också kan se här är en önskan om att utvecklas och 

att tillägna sig kunskap, vilket är en annan viktig grundsten inom horsemanship.
177

 Här frammålar de 

                                                      
170 Engblom. C (2004) s. 19f; Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s. 65 
171 Birke. L (2007) s. 221f, 230-236 
172 Birke. L (2007) s. 233 
173 Birke. L (2007) s. 232 
174 Engblom. C (2004) s. 20f 
175 Birke. L (2007) s. 221ff, 226, 233f; Helgadóttir. G (2006) s. 540, 546 
176 Birke. L (2007) s. 222f 
177 Mellberg. M (1995, 2000) s. 10f, 18f  
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sig själva som aktivt kunskapssökande, något som i bakgrundskapitlet till den här uppsatsen förstods 

som ett sätt att visa sig solidarisk och gemenskapssökande med andra hästmänniskor, bland annat med 

stöd av Mellberg och Birke m. fl.
178

 Att intervjupersonerna delar med sig av denna önskan kan förstås 

som ett sätt att markera grupptillhörighet om vi exempelvis ser till Engbloms förklaring av hur olika 

delar av identiteten får betydelse i olika situationer då vi önskar bli uppfattade på ett visst sätt som 

medlem av en speciell grupp.
179

 

5.1.3 Mänskliga relationer till hästar 

Som beskrevs ovan om Horsemanship betyder relationerna till hästarna mycket för intervjupersonerna. 

För vissa var relationen till djuren en grundorsak till bege sig till stallet. 

”Stina” menar att det för henne är en grundförutsättning för livstrivsel att hon har goda relationer med 

familj, kompisar och djur överlag i hennes närhet, inte bara till hästarna. Det är viktigt för henne att 

dessa alla relationer bygger på förtroende, respekt och tillit. Hon tror att det är någonting naturligt att 

människor och även djur söker goda relationer och gemenskap med andra för att kunna känna trygghet 

eftersom ingen vill känna sig ensam. Även för ”Tove” är goda relationer till djur viktiga och har alltid 

varit det, berättar hon. I intervjun säger hon också att det känns som att åka och hälsa på en vän när 

hon åker ut till stallet och hästen hon brukar rida. För att ge ett exempel berättar hon med ett skratt att 

hon brukar berätta för hästen om hur dagen varit eller liknande. Fastän hon tycker att det är trevligt 

med det sociala runt omkring hästarna, menar hon också att det är skönt att få ensamtid med hästen, att 

fokusera på det och kunna rensa sina tankar. På liknande sätt är det för ”Angelica”. Det sociala 

runtomkring är även för henne viktigt, men den viktigaste relationen är den hon har till hästarna 

eftersom det är på grund av intresset för dem som hon har dem och det är också därför hon tar sig till 

stallet så ofta. För att det ska vara en givande relation för alla inblandade, både när det gäller 

människor och djur, är det också för ”Angelica” viktigt att det är en respektfull och ömsesidig relation. 

Idén om vänskap eller ett speciellt partnerskap med hästar är centralt i den romantiska relation mellan 

häst och människa som Birke och Helgadóttir finner i sina respektive studier.
180

 Detta ser vi även här. 

Några av intervjupersonerna talar just om vänskap, andra om en ömsesidig relation som de hoppas ska 

vara givande för både djur och människa.  

”Signe” beskriver sin relation till hästar på ett lite annorlunda sätt än de andra. Hon beskriver först 

relationen som medelmåttig och säger att den ligger på en lagom nivå. När hon i intervjun ombeds att 

förtydliga hur hon menar säger hon istället att hon är en fritidsryttare som håller på med hästar för sin 

egen vinnings skull för att det är roligt. Även ”Camilla” berättar om sin relation till hästar på ett 

annorlunda sätt. Hon börjar med att utgå från den häst hon rider på just nu, vilken hon beskriver som 

sin lilla bebis och talar om hur deras relation har utvecklats. Vad som började med att båda var 

nervösa, eftersom hästen inte var helt inriden, har nu gått till att de vågar ge sig ut på ridturer i skogen 

med både hoppning och galopp. Att kunna hjälpa hästen på det sättet, berättar ”Camilla”, har betytt 

mycket för utvecklingen av det egna självförtroendet. Om relationen till hästar och djur överlag säger 

hon att det enda man behöver göra är att vara snäll och respektfull så får man så mycket kärlek 

tillbaka. Återigen är ”Camilla” och ”Signe” de som berättar på ett lite mer avvikande sätt än de andra i 

intervjuerna.”Camilla” går ett steg längre och ”Signe” tar ett tillbaka. Medan ”Camilla” berättar hur 

hon och hästen hjälpt varandra framåt i varandras utveckling, utgår ”Signe” i sin beskrivning av 

relationen enbart från sig själv. Att relationen till hästar ger ”Signe” glädje och att hon bryr sig om 

                                                      
178 Mellberg. M (1995, 2000) s. 10f, 18f; Hedenborg. S (2013)s. 155-160, 186f; Beeton. S (2001) s. 424f; Ollenburg. C 
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179 Engblom. C (2004) s 19ff 
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hästars välbefinnande finns det inget tvivel om, speciellt inte om vi återgår till hennes definition av 

gott horsemanship, men vi kan ana en annan inställning.  Hon väntar sig inte riktigt lika mycket 

tillbaka. 

5.1.4 Den sociala miljön 

I avsnitten ovan har vi främst fokuserat på relationer mellan djur och människa.  Nu riktar vi istället 

intresset mot de sociala relationerna människor emellan. Som beskrevs i metodkapitlet innebar de 

sociala relationerna starten på hästintresset för flera av de intervjuade. Ibland var det föräldrar, ibland 

var det vänner som öppnade porten till hästvärlden och lade grunden för intresset. 

”Angelica” nämner att det inte bara är relationen till hästarna som drar henne till stallet utan också 

relationen till andra människor. Även om det sociala runt omkring hästarna inte är det viktigaste i 

hennes mening så är det ändå en viktig del i det hela. Som med de flesta relationer menar hon att det är 

viktigt att det rör sig om respektfulla och ömsesidiga relationer. I stallet är det viktigt att man hjälps åt 

med varandras hästar och att man delar på arbetet. Det är bra att ha andra omkring sig som vet hur man 

vill ha det och att man i stallet känner varandras hästar samt att man har vänner omkring sig som man 

exempelvis kan rida ut i naturen med. Något som ”Angelica” också sätter högt värde på är den 

kunskap som man kan få av andra hästmänniskor. Hon beskriver relationen till hästfolk framförallt 

som ett extra plus till den viktigaste relationen som lockar henne till stallet, nämligen den till hästarna.  

Tidigare har även ”Stinas” åsikt nämnts att goda relationer är en förutsättning för att hon ska trivas 

med sitt liv och kunna känna sig trygg samt att hon anser att det borde vara en naturlig önskan hos alla 

att ha goda relationer till sin omgivning. För henne är även det sociala umgänget och gemenskapen 

omkring hästarna bland det bästa med att vara i stallet. Att dela något gemensamt, att känna 

gemenskap med andra och känna att man har människor omkring sig är viktigt för att inte känna sig 

ensam, tycker hon.  

”Tove” uppger att hon gärna vill vara ute och röra på sig och träffa vänner på sin fritid. Hon menar att 

det är kombinationen av lugnet i stallet, att komma ut och träffa folk samt att få spendera tid med 

hästen som drar henne till stallet. För henne är relationen till hästarna nästan lika viktig som relationen 

man har till sina vänner. Kan det innebära att relationerna till vännerna i stallet och hästarna är lika 

viktiga för henne? Hon beskriver det som att det är framförallt roligt att träffa folk, att få diskutera, 

prata om och dela ett intresse. Hon menar att den gemensamma nämnaren är intresset som fört henne 

samman med några av hennes närmaste vänner. Samtidigt säger hon att det är viktigt att få tid ensam 

med hästen.  

”Signe” är oftast ensam med hästarna i stallet men det sociala betyder ändå mycket för henne. Hon 

menar att med hästmänniskor har man alltid någonting gemensamt att tala om. Hon åker gärna och 

hälsar på i andra stall eller rider liksom ”Angelica” gärna ut i naturen med tillsammans andra. Ibland 

tar hon med sig sin sambo eller har på radion för att känna sig mindre ensam i stallet. 

Att de sociala relationerna till annat hästfolk har haft betydelse för ”Camillas” hästintresse ser vi 

exempelvis när hon berättar att det var hennes väninna som lockade henne tillbaka till hästarna och 

hästvärlden. En bit in i intervjun uppger hon också en önskan om att få känna sig som en i gänget.  

När vi studerar de intervjuades berättelser om det socialas betydelse för deras hästintresse och 

motivation till att bege sig till stallet i vardagslivet eller på fritiden så ser vi att det är av stor vikt. För 

somliga öppnade mellanmänskliga relationer dörren för intresset och ibland blev själva intresset 

grunden för nya bekantskaper och nära vänskaper. Vi kan också urskilja viktiga skillnader i hur stor 

vikt de lägger vid relationerna till andra i stallet. I ”Angelicas” fall är det sociala viktigt, men av 
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sekundär betydelse. Hästarna är viktigast. Av ”Toves” berättelse kan vi förstå att de mellanmänskliga 

relationerna är i det närmaste lika viktiga. ”Signe” åker till och med till andra stall för att umgås med 

andra hästintresserade. Vi får i berättelserna en bild av en grupp människor som genom att solidariskt 

ställa upp för varandra, dela på arbete, att prata med andra och dela intresset med likasinnade, skapar 

en gemenskap och undviker ensamhet. En gemenskap som har hästintresset som grund.  

Det som utgör basen i hästturismens produkter är hästen, enligt Ollenburgs beskrivning.
181

 Enligt 

exempelvis Beeton och Helgadóttir, kan attraktionen eller hästturismens dragningskraft ligga i en 

önskan om att ta del i en gemenskap kopplad till en viss typ av horsemanship.
182

 Gemenskap kopplad 

till hästar överlag är något som de intervjuade i den här undersökningen önskar. Om vi tittar tillbaka 

på de tidigare beskrivna teorierna om förutsättningar för gruppidentiteters existens där 

gemenskapskänslan i gruppen samt medlemmarnas strävan efter att ingå den samma är nycklar, kan vi 

se att dessa förutsättningar här motsvaras och byggs av det gemensamma hästintresset, önskan om att 

tillhöra den större gruppen hästmänniskor och det vardagliga arbetet med hästarna i stallet.
 183

 Hur 

detta kan hänga ihop med deras upprepade resor till Globen återkommer vi till längre fram. 

5.1.5 Interna markeringar och inbördes gränsdragningar 

Om fokus i analysen hittills riktats mot hela gruppen hästfolk eller hästmänniskor, skiftas detta nu till 

de inbördes kategorierna och gränsdragningarna inom gruppen. 

En av frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 1) var specifikt formulerad på så vis att den uppmanade 

intervjupersonerna att positionera sig i förhållande till andra hästmänniskor och markera 

grupptillhörighet. Att använda ledande frågor på detta sätt, var en strategi som diskuterades i 

metodkapitlet och som används för att sätta intervjuarens förutfattade meningar på prov.
184

 

När ”Camilla” får frågan om hur hon ser på sin relation till hästfolk och det sociala runt omkring 

hästarna börjar hon att skratta och utbrister: 

”Hästfolk! Alltså det finns ju väldigt många olika typer av hästfolk. Det är ju antingen det här hästfolket som 

jag tycker att jag är, som mina kompisar är. Vi är ganska prestigelösa och… och som sagt där spelar det 

ingen roll hu man ser ut och vad man gör och liksom, det måste inte vara träningar och det måste inte vara 

tävlingar och det… liksom sådär. Man kan bara… hästen är ens bästa kompis som man älskar och tar hand 

om på alla sätt man kan liksom.” 185 

Detta säger hon samtidigt som hon skiljer på hästfolk som tillhör den grupp som hon själv anser sig 

och sina vänner tillhöra, nämligen den grupp där relationen till hästen är det viktigaste, där hästen är 

ens bästa vän och allt inte måste vara perfekt eller snobbigt utan naturligt, och en annan grupp i vilken 

medlemmarna ser hästen som ett medel att nå sina egna mål, där hästen och tävlandet mest är ett sätt 

att åtnjuta prestige. Hon fortsätter: 

”Sen finns det ju dom hästfolk som är mer… hästar som tävlingsmaskiner och det är bara liksom 

märkeskläder och det ska vara det ena med det andra… och dom baddar in sina hästar. Dom har täcken på 

när det är 20+ grader och det är liksom… Ja … Det finns hur mycket som helst! Och dom vet alltid bäst 

också.”186 
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I och med att hon här beskriver individerna i denna andra grupp som snobbiga besserwissrar som 

hanterar hästar på ett sätt som för henne är onaturligt och oförenligt med ett gott horsemanship går det 

här i intervjun att ana en viss agitation gentemot de andra i den grupp som hon själv inte vill se sig 

som en del av och därför drar en gräns mellan grupperna. Här går det alltså att se en sådan sortering i 

in- och utgrupper, en teori som beskrevs i teorikapitlet. När Syssner lyfter fram dessa teorier förklarar 

hon också att negativa känslor ibland spelar roll men inte alltid behöver vara inblandade i bildandet av 

sådana gruppindelningar.
187

 Sådana negativa känslor är dock i detta intervjusvar ett faktum. Var kan vi 

finna dessa känslors ursprung? Om vi drar oss till minnes de av Urry och Larsen beskrivna 

perspektiven på postmodernism och dess betydelse för de allt mer utsuddade gränserna mellan tidigare 

distinkta sociala grupper med ökad exponering grupperna emellan som resultat och utbyte av 

identitetssymbolik och kulturella uttryck och beteenden som effekt, kan vi kanske närma oss ett svar 

på frågan.
188

 

I ”Camillas” fall är nämligen likheten med Birkes NH-förespråkare slående. ”Camilla” som också 

identifierar sig som NH-utövare, tillskriver de andra som inte gör det bristande moral och irriterar sig 

över deras påstådda snobbighet. När hon gör detta så lyser hennes känslor igenom. Men var kommer 

dessa känslor ifrån? Som beskrevs i kapitlet om tidigare forskning, menar Birke, att människor känt 

sig exkluderade från hästar och hästvärlden i och med hästens roll som statussymbol och dess 

koppling till överklassen. Det utanförskap som detta har lett till, menar hon, utgör en grundorsak till 

framväxten av NH, men skapar en ny form av exklusion.
189

 I det här fallet i form av de andra som 

beskrivs som snobbar. När vi i vårt samtal sedan kommer till den lite mer ledande frågan, som jag 

beskrev i inledningen av det här avsnittet säger hon ungefär samma sak fast med andra ord. Därmed 

bekräftas den tidigare tolkningen av hennes intervjusvar. 

”Stina” har en liknande inställning men hon visar dock inte någon agitation på samma sätt. För henne 

handlar det istället om annorlunda intresse. Hon är inte intresserad av tävlande, även om hon menar att 

det förstås kan vara kul, utan lägger hellre sin tid på att arbeta med relationen till hästen som hon vill 

ska vara så naturlig som möjligt och på bådas villkor, vilket stämmer överens med hennes ovan 

beskrivna syn på horsemanship. Här sker gränsdragningen som följd på den mer ledande frågan medan 

den tidigare frågan som var mer generellt formulerad gav ett mer allmänt svar om hästmänniskor som 

likasinnade att dela ett intresse med. Så ser det ut i resten av intervjuerna också. 

”Angelica” berättar att hon brukade tävla i dressyr med sina hästar men slutade med det och tänker nu 

att både hon själv och hästarna mår bättre och hon känner sig mer nöjd. Istället började hon med något 

som hon kallar akademisk ridkonst, vilket hon tycker skänker mer mening. Hon berättar att det finns 

hästfolk för vilka resan mot målet, d.v.s. träningen och hur man tränar och att man har roligt med 

hästarna, är viktigare än resultatet i sig och hästfolk för vilka resultatet är det viktigaste. ”Angelica” 

beskriver att hon har mer gemensamt med den första gruppen och att hon känner att hon visar mer 

respekt för hästarna när det inte är hur snabbt målet uppnås som räknas utan hur det uppnås.  Här kan 

vi ana en gränsdragning på basis av moraliska skäl, något som även sker i Birkes 

intervjuundersökning.
190

 

 ”Tove” å sin sida ser sig själv mer som en hobbyryttare snarare än en tävlingsryttare. Hon saknar 

suget att tävla och menar att hon har en annan ambitionsnivå.  Men detta säger hon först efter att hon 

protesterat mot att frågan var svår eftersom hon menar att man skulle kunna dela in i så många olika 
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grupper. Det hon ändå lyfter fram och beskriver, säger hon, är de första gruppindelningarna hon 

spontant kommer på. När ”Signe” ombeds reflektera över vilken typ av hästmänniska hon själv är och 

inte är säger hon tydligt att hon inte vill tillhöra ridskoleryttarna utan att hon hellre ser sig som en 

teoretiskt duktig fritidsryttare, d.v.s. en som en gång varit duktig i praktiken men att kunskaperna 

numera sitter i teorin och att hon inte riktigt längre får till det i praktiken. Här positionerar hon sig 

själv utanför en grupp som hon anser inte riktigt besitter de kunskaper hon själv har. Detta sker dock 

utan att hon visar några negativa känslor mot de andra, d.v.s. ridskoleryttarna, något som Syssner 

förklarar som icke nödvändig detalj för att det ska finnas en gemenskap i ingruppen.
191

 

Det vi trots allt kan se och förstå av detta är alltså att det finns många möjliga gränsdragningar mellan 

olika grupper av hästmänniskor, vilket stämmer överens med Birkes forskningsresultat.
192

 I de fem 

intervjuerna i den här undersökningen sker de olika inbördes markeringarna mot andra ibland av 

moraliska skäl, ibland på grund av olika ambitionsnivå och ibland har gränsdragningen olika 

kunskapsnivå som grund. Den diversifierade bilden av hästvärlden som Birke ger och beskriver som 

indelad olika ut- och ingrupper med olika skolor och gemenskaper känner vi här igen hos de 

intervjuade fem.
193

 

5.2 Resande till Globen som identitetsreferens 

5.2.1 Globen som gemenskapsskapare 

De intervjuade berättar om en speciell stämning eller känsla som de upplever fyller arenan under ett 

besök, vilken på många sätt påminner om den feststämning som Larson och Fredriksson beskriver som 

en attraktionskraft bakom evenemangsturism vid arenor.
194

 För ”Stina” är det en av anledningarna till 

att hon reser dit. En stämning som hon förklarar är en blandning av gemenskap, fascination och 

inspiration samt glädje, nostalgi och spänning.  

”Det är ju det man… aa… man vill ha liksom. (skratt)… Stämning. Det är liksom spänning ibland, det är… 

alltså eh… fascination ibland… alltså, det är liksom… Det känns som om det ligger i luften. Det är liksom 

vissa grejer, om det är någon som gör någonting nere på banan… liksom så kan man känna liksom att alla i 

publiken blir fascinerade av det där (skratt) liksom… Eller såhär att alla tycker att den här ryttaren var 

jätteduktig, liksom. Alltså det blir ju en viss stämning… just för att alla är ju hästmänniskor eller tycker om 

hästar på något vis… och det är ju därför dom är där.”195 

När jag frågar ”Stina” om hon kan känna någon samhörighet med de andra besökarna, svarar hon att 

de är jätteviktiga för att det ska uppstå en sådan stämning. Även om hon kanske inte pratar med alla 

som sitter omkring henne på läktaren så kan hon ändå känna av en gemenskap. Den här gemenskapen 

eller samhörigheten tror hon grundar sig i att man kanske fascineras av ungefär samma saker och 

tycker ungefär lika. Hon menar att det är tillsammans med resten av publiken som den stämning hon 

berättat om skapas. Det är inte bara ljud och ljus som skapar stämningen hon söker, utan även resten 

av publiken, förklarar hon. Här ser vi att hon fantiserar om vad andra omkring henne upplever och att 

dessa fantasier påverkar hennes egen upplevelse av gemenskap och av evenemanget. Detta är alltså en 

direkt parallell till Urrys och Larsens argument om att turisters blickar på varandra får en identitets- 

och relationskapande funktion då de ger en möjlighet fantisera, d.v.s. att tolka och läsa in saker i 

andras beteende, vilket lägger grunden för vilken förståelsen av andra turister på plats blir.
196
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På frågan om hur viktigt det är att känna samhörighet med övriga besökare svarar ”Signe” såhär: 

”Jo, men vi är väl alla där av ganska samma anledning att man vill se shower, träffa folk, shoppa… uppleva 

det nya så att det… det är väldigt ga… väldigt stor sammanhållning ändå även om alla har olika inriktningar 

och olika … använder sina hästar på olika typer av sätt så är det ju ändå, liksom, man är där för… för 

hästarnas skull, liksom.”197 

”Signe” berättar att det utan publik inte skulle vara samma sak att se en show eller när det i dressyren 

klappas i takt till sista passagen. Samhörigheten är viktig och en stor grej i sammanhanget. När 

”Signe” ska försöka beskriva vilka känslor besöket ger upphov till under evenemanget säger hon att 

det är tillfredsställelse över att vara där på plats och att få träffa de människor man vill träffa och även 

möjligheten att hänga med i sporten, den känsla som hon kan sätta ord på. Sen tillägger hon också att 

det självklart är roligt också. Som synes talar inte ”Signe” om stämning på samma sätt. Däremot 

bekräftar hon att hon kan känna gemenskap med de andra besökarna. Detta trots olika inriktningar 

dessutom. Av detta kan vi genom hennes berättelse förstå att det rör sig om en krackelerad gemenskap. 

Fortfarande är det föreställningen om vad andra upplever som skapar gemenskapskänslan, på det sätt 

som tidigare nämnts. 

På frågan om hur viktigt det är för upplevelsen att känna gemenskap svarar ”Angelica” med ett 

exempel. Hon jämför med ett biobesök och menar att det blir en ökad stämning när man är flera som 

delar en känsla. Den här känslan har hon i intervjun lite svårt att förklara men hon menar att det är en 

helt annan sak när man är flera som hejar på någon och jublar tillsammans och klappar händerna i en 

arena samtidigt jämfört med om man sitter själv och applåderar. Därför spelar de övriga besökarna en 

viktig roll i ”Angelicas” upplevelse. Här ser vi ett exempel som har mycket gemensamt med Urrys och 

Larsens teorier om hur de många besökarnas kollektiva blickar bidrar till upplevelsen av det är just här 

och nu man ska vara. Att det är hit, där vi är, som världens blickar vänds.
198

 

När jag frågar henne om vad det är som förenar dem i denna gemenskap svarar hon att det framförallt 

är det gemensamma intresset för hästar och ett intresse av att lära sig nytt. Att man kan dela kunskaper 

med varandra. Hon menar att man kan lära sig mycket av att se på när andra rider och att man kan 

diskutera med andra vad som var bra och vad som var mindre bra, vilken häst som under 

föreställningen såg finast ut. Och det handlar inte bara om själva ridningen, menar hon, utan även om 

det uppträder någon som är duktig på horsemanship eller på att kommunicera med sina hästar så kan 

man lära sig något av det.  Vi ser i ”Angelicas” fall att stämningen av gemenskap är viktig och att 

andra besökare är nödvändiga för att hon ska kunna uppleva detta. Av hennes berättelse kan vi förstå 

att en av evenemangets grundläggande attraktionskrafter ligger i möjligheten att kunna fantisera om att 

man delar något med andra. Detta är alltså en direkt parallell till Urrys och Larsens kollektiva blickar 

samt turistens blick som relationskapare.
199

 Här kommunicerar hon också sitt kunskapssökande till 

intervjuaren samt att detta kunskapssökande är något hon tror att hon delar med de andra besökarna 

när de gemensamt ser på de uppträdande. 

När jag under intervjun frågar ”Angelica” om vilka känslor besöket ger upphov till under 

föreställningen är gemenskap den första känslan hon nämner: 

”Och sen under så… så… ger det väl litegrann en känsla av gemenskap tycker jag när man sitter där inne. 

Så… känner man väl en gemenskap. När man var liten så tyckte man det var roligt när man ropade det här 

andra sidan är ni klara när man får och… och sådär. När man ropar till varann och när man… när… när 

man hade sånahär blinktomteluvor (skratt)! Det liksom blev att… det blev en väldig gemenskap och det var 
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väldigt stor del av liksom hela föreställningen att man… just den här att man… när man hejade på och när 

man liksom att man är så många. Det är ju en speciell känsla just när man är i Globen att… att… att mal 

liksom kan se alla så bra där inne som sitter och tittar, inte bara liksom showerna, så det tycker jag är väldigt 

bra.”200 

Även i detta citat ger ”Angelica” uttryck för att det är att uppleva gemenskapen och att besökarna kan 

se varandra i arenan och att det inte bara är att se de uppträdande som lockar. På frågan om vilken som 

är den viktigaste upplevelsen under evenemanget, svarar ”Tove” att det är att få sitta där på läktaren 

och försvinna in i eller ta del av atmosfären bland alla människor. När hon förklarar vad det är för typ 

av atmosfär hon menar, beskriver hon den som en kollektiv glädje som hon upplever delas av både de 

på läktaren och de som befinner sig nere på manegen. Att känna samhörighet med de övriga besökarna 

är något hon tycker är viktigt. Hon upplever det som att man får en vi-känsla under ett besök. Varför 

den uppstår tror hon beror på dels arenans runda form men också intresset som besökarna delar. Här 

kan vi förstå av ”Toves” tankar att denna vi-känsla skapas genom att sitta tillsammans i den 

globformade arenan. Genom att se de andra besökarna där omkring en själv och uppfatta deras närvaro 

som en signal på att där finns något gemensamt och att förstå sig själv som en del av en större grupp. 

Att vara där och då genererar alltså en eftersträvansvärd känsla av tillhörighet. Det är intressant att 

både ”Angelica” och ”Tove” tar upp arenans form och konstruktion i samtalen samt att den har att göra 

med formandet av stämningen eftersom den gör det möjligt att tydligt se andra besökare . Om teorier 

om de kollektiva blickarnas identitetskapande egenskaper skriver Urry och Larsen att det är närvaron 

av andra i synfältet som skapar känslan av att det är den här platsen som gäller.
201

 Att ”Tove” använder 

ordet atmosfär för att beskriva det hon upplever förstärker tolkningen att de kollektiva blickarna har en 

stark verkan på upplevelsen av evenemanget, eftersom det är samma ord som Urry och Larsen 

använder för att beskriva de gemensamma blickarnas effekt.
202

 

När ”Camilla” ska förklara vikten av andra besökares närvaro och betydelsen av gemenskap så är det 

grupptillhörighet och den trygghet den kan ge som hamnar i fokus. Hon menar att om det är för få som 

ser på hamnar strålkastarljuset på var enskild individ och ingen vågar hänge sig åt jubel och sticka ut 

eftersom man är typiskt svensk. Men om det är många besökare kan man smälta in i mängden och leva 

sig in i känslan och att det är det enda som man behöver bry sig om. För att detta ska vara möjligt är 

det viktigt att där finns en känsla av samhörighet. Att känna sig som en i gänget är viktigt för att man 

ska våga hänge sig helt åt vad showen bjuder. Därför kan vi förstå känslan av tillhörighet både som en 

förutsättning för stämningen men också som en del av den och som en lockelse. Att smälta in i 

sammanhanget är enligt Urry och Larsen en motivationsfaktor bakom turism där fokus ligger på att 

uppleva genom kollektiva blickar.
203

 

Att känna samhörighet med de övriga besökarna tycker ”Camilla” är rätt lätt eftersom alla är där av 

samma anledning, d.v.s. att de tycker om hästar och att det är häftigt. Här har vi återigen hästar och 

intresset för hästar som grund för känslan av gemenskap. Detta kom dock som svar på en av de mer 

ledande frågorna i intervjuguiden. Många av intervjusvaren om gemenskap i samtliga intervjuer kom 

som respons på sådana ledande frågor. Vi kan därför se dem som en bekräftelse på intervjuarens 

förkunskaper. Precis som tidigare beskrivits behöver vi vara varsamma när vi ska tolka de på frågorna 

följande utsagorna.
204

 Att samhörighetskänslan som attraktion är viktig kan vi ändå slå fast i samtliga 

intervjuer eftersom den dyker upp när intervjupersonerna reflekterar över sina viktigaste minnen och 

berättar om överträffade förväntningar. Detta kan vi exempelvis se när ”Camilla” berättar om ett av 
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minnena från sitt första besök. Vad som överraskade henne var upplevelsen av ett tryck som hon 

beskriver såhär:  

”Det var ju nästan som att gå på en hockeymatch! Alla liksom sådär… jaa… Globen grät när den lilla 

ponnyn blev översprungen och sen så jublade alla när… vad hette… ja, nån var det som vann i alla fall. Så 

gjorde dom ärevarv och sådär liksom. Det var verkligen så här tryck liksom, fast det inte var så många 

där.”205 

”Alla liksom… jag vet inte hela stämningen. Det liksom vibrerar av upphetsning och glädje och det är liksom 

såhär… Alla är så fruktansvärt peppade! … så att jag tror att det liksom såhär… jag trorinte på spöken och 

andar, men det är nog lite andligt det här liksom när man känner det här trycket från alla andra… Det blir 

liksom en anspänning i luften som gör att man blir alldeles såhär… jaa… euforisk nästan, alltså bubblig och 

glad.”206 

Att känna av den här stämningen är oerhört viktigt för ”Camilla”. Hon menar att utan den kan man 

lika gärna gå hem. Om inte publiken känner sig delaktig och att de får vara med så är det inte värt det. 

Hon tror också att stämningen smittar av sig på både hästarna och ryttarna så att de ger lite extra. Finns 

det inget utbyte med publiken, om ingen jublar, applåderar eller bryr sig så är det inte kul för någon. 

Det vi ser är återigen att samhörighetskänslan skapas av individens föreställning om att alla 

närvarande besökare upplever det som gemensamt betraktas på manegen på samma sätt, vilket tidigare 

beskrivits. Vi kan också förstå av ”Camillas” beskrivning att detta är en nästintill andlig upplevelse för 

henne och att hon tagit starkt intryck av detta. Här blir det extra intressant att jämföra med de av 

Larson och Fredriksson beskrivna idéerna som ger sportarenor en symbolisk funktion som heliga 

platser med tillhörande riter.
207

 Hos ”Camilla” kommer upplevelsen av något hon liknar vid andligt av 

det som hon förstår som något delat och gemensamt. Riten blir i detta fall att låta sig bli en del av den 

stämningsgenererande publiken. Att själv spela en aktiv roll i riter med bindningar till en speciell plats 

kan enligt Sahlberg vara en gemenskapsskapande handling .
208

 

När ”Stina” ombeds reflektera över hur pass engagerad eller delaktig som hon känner sig i det som 

händer under föreställningen, säger hon först att hon inte tycker att man är speciellt delaktig när man 

sitter på läktaren men menar ändå att det är klart att man som publik ändå har en del i det hela. Dels 

säger hon att publiken är lite av en förutsättning för att det ska bli någon föreställning alls men också 

att man ger något till de som uppträder nere på ridbanan genom att elda på med applåder och 

busvisslingar. ”Camilla” berättar att hon under evenemanget sitter helt hängiven, att hon är helt inne i 

föreställningen och bara sitter och glor, skrattar och gråter. När hon fascineras över det som sker nere 

på manegen kan hon inte annat än att ryckas med, förklarar hon. ”Camilla” menar också att publiken 

kan påverka föreställningen och de som uppträder genom att visa uppskattning med uppmuntrande 

applåder. Hon förklarar att det blir ett utbyte mellan publik och uppträdande som får uppträdande att 

ge mer och att det blir ett givande och tagande åt båda håll som får en eskalerande effekt. Här ser vi att 

”Stinas” och ”Camillas” upplevelser av delaktighet skiljer sig åt lite grann. Medan ”Camilla” låter sig 

absorberas helt och hållet är ”Stina” lite mer försiktig i sin beskrivning. Om vi återvänder till Pine och 

Gilmores modell, The four realms of an experience, samt Hanefors och Mossbergs förklaring av den 

samma, kan vi jämföra deras upplevelser lite mer grundligt. Både ”Stina” och ”Camilla” menar att de 

har möjlighet att aktivt påverka upplevelsen genom att heja på de uppträdande men i olika grad. 

Således befinner de sig på olika nivåer av passiv – aktivskalan. De står också på olika höjd vad gäller 

axeln absorption – immersion där de båda står närmare absorption eftersom ingen av dem är mitt i 

föreställningens centrum utan sitter vid sidan av. Därmed hamnar de båda inom fältet för såkallade 
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utbildande upplevelser, även om ”Stina” står närmare mitten än ”Camilla”, eftersom de båda är aktivt 

engagerade men tar åt sig upplevelsen från sidan.
209

 

Sammantaget kan vi av det ovan beskrivna förstå att den attraktiva stämningen som de intervjuade 

längtar efter bygger på föreställningen om delade känslor med övrig publik och ibland också med de 

uppträdande. Det rör sig bland annat om känslor av gemenskap och tillhörighet och fascination. Här 

bekräftas alltså att det kvalitetskrav om förmågan att skapa goda gemenskaper som företagarna i 

Helgadóttirs och Sigurðardóttirs ställde på sina produkter också är något som de intervjuade 

hästuristerna i den här studien söker.
210

 När Larson och Fredriksson beskriver upplevelsen av 

feststämning som attraktionskraft förklarar de samtidigt att den sociala aspekten av att dela denna 

stämning kan väga tyngre för besökarna än själva evenemanget i sig.
211

 Att de sociala känslorna av 

gemenskap är en attraktion som de intervjuade i den här undersökningen söker, råder det inget tvivel 

om. Däremot tolkar jag det inte som om de skulle vara viktigare än upplevelsen av de besökta 

föreställningarna eftersom det de upplever där är en grundförutsättning för uppkomsten av dessa 

känslor.  

Om vi jämför de beskrivna känslorna med resultaten från Daniels och Normans enkätstudie ser vi att 

likt de svarande från deras undersökning, som sade sig ha hög identifikation med sporten, lockas de 

intervjuade i den här undersökningen av att få uppleva ett känslosvall. Deras studie fann också, som 

beskrivits, att inga större skillnader rörande grupptillhörighet som besöksmotivation fanns mellan de 

svarande på enkäten oavsett hög, medel eller låg identifikation med sporten.
212

 I min undersökning 

svarar de intervjuade lite annorlunda. Här är gemenskapskänslorna en av grundbultarna i den attraktiva 

stämningen de intervjuade vill uppleva och en del av det eftersträvade känslosvallet. 

Vad vi också kan se är att den uppfattning om gemenskapens och vänskapens attraktionskraft, som 

företagen i Helgadóttirs samt Helgadóttirs och Sigurðardóttirs studier visar sig ha om sina kunder, får 

sin motsvarighet hos de intervjuade i den här studien.
213

 När vi undersöker deras ovan beskrivna 

utsagor kan vi i stort förstå deras resande till evenemanget som ett sätt att bada i en vi-känsla, som ett 

sätt att markera tillhörighet genom att ta ett dopp i ett publikhav som kan tolkas symbolisera det 

samlade Hästsveriges gemenskap och att turisten lockas att köpa sig en identitet på det sätt som 

Palmer beskriver.
214

 Vi kan således se hur Globens arena fylls av en gemenskapskänsla under 

föreställningarna. Men det är en gemenskap med tecken på en mosaikartad krackelering i och med 

”Signes” utlåtande om sammanhållning trots olika inriktningar. Oavsett olika möjliga gränsdragningar 

mellan möjliga identiteter så håller gemenskapsmosaiken ändå ihop i och med besökarnas 

gemensamma grundintresse som ett paraply att samlas under. 

5.2.2 Relationer till de uppträdande  

”Stina” menar också att de kända hästsportsprofilerna som deltar i föreställningarna bidrar till hennes 

upplevelse av evenemanget även om det kanske inte rör sig om personer som är hennes idoler eller 

som hon inte visste om innan besöket, fastän de kanske är världsberömda. Hon menar att de skapar en 

känsla av att det är ett stort evenemang man besöker när människor reser långt för att vara med och 

visa upp sig där. Här ser vi hur de uppträdande kan medverka till den ovan beskrivna, och av de 

intervjuade eftersträvansvärda, stämningen i och med att det ger en möjlighet att fantisera, på det sätt 

som tidigare i uppsatsen beskrivits, om hur långt de uppträdande rest för att vara med. 
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På frågan om relationer till hästar och hästmänniskor har påverkat henne att resa till evenemanget 

hänvisar ”Stinas” svar mest till resesällskapet men inkluderar sedan även de uppträdande eller 

tävlande. I sitt svar förklarar hon att man reser dit med andra som är hästintresserade för att få 

inspiration från ytterligare andra hästintresserade. När hon sedan reflekterar över hur relationer till 

andra hästmänniskor kan ha påverkat henne att resa till de föreställningar som hon rest till funderar 

hon främst i relation till de som uppträder. Hon reser helst till de föreställningar som speglar hennes 

eget intresse och det som hon vill göra med hästen i sin vardag. Såhär uttrycker hon det själv: 

”Jag blir mer fascinerad av sånt… Jag lägger hellre pengarna på det än att sitta och titta på massa 

dressyrprogram för att det… jag är inte så intresserad av det… Alltså för… det hade jag kanske varit om jag 

hade varit själv i de höga nivåerna och tävlat i dressyr… själv, men det gör jag ju inte utan jag är ju mer 

intresserad av att göra andra saker med hästen… än att sitta och rida på en bana.”215 

När hon var yngre, tror hon, hängde relationerna till andra hästmänniskor inte så mycket samman med 

vilka föreställningar hon gick på. Men sedan hon blivit lite äldre är det det egna intresset som styr mer. 

Det som lockar henne mest är inte att sitta och titta på tävlingarna i hoppning eller dressyr även om 

hon uppskattar det också. Hon vill hellre se på showerna med westernridning och vill överlag se 

människor hantera hästar på ett sätt som hon fascineras av, som hon kan relatera mer till. De 

föreställningar hon har besökt har varit julshower som bland annat innehållit maskeradhoppning, 

westernridning och ponnygalopp. Här har vi återigen en lite mer ledande fråga att hantera eftersom 

frågan förutsätter att sociala relationer har en påverkan på beslutet att resa. Med tanke på det fylliga 

svaret och dess innehåll kan vi betrakta antagandet som bekräftat i ”Stinas” fall. Vad vi också kan 

förstå av svaret är att resesällskapet i grund och botten är viktigast för att hon ska vilja åka dit men att 

hon reser för att få inspiration från, och för att se på, hästmänniskor som hon ser upp till och som har 

kunskaper eller erfarenheter som hon vill ta efter och utvecklas genom. 

När ”Camilla” får frågan om hon tror att relationen till andra hästmänniskor kan ha påverkat henne att 

vilja resa till evenemanget, svarar hon både ja och nej. Om det är någon som kommer att uppträda med 

någonting som hon är intresserad av till exempel om det är någon som är duktig på NH, vilket ligger 

henne varmt om hjärtat, åker hon gärna dit för att se. Är det däremot någon uppträdande som 

representerar något som hon ogillar eller inte kan relatera till så lockar det inte på samma sätt. I 

”Camillas” fall är det främst hästarna och inspirerande människor hon vill uppleva. Och de 

inspirerande människorna vill hon uppleva på grund av kärleken till hästarna. Föreställningen som hon 

besökt var av lite mer showig karaktär med mer fokus på uppvisning än tävling. Den innehöll 

tornerspel, islandshästar och hoppning, men någon dressyr tror hon inte var med. Under intervjun 

berättar hon att kunskap är det viktigaste hon tar med sig när hon åker hem. Hon säger att hon inte vet 

om alla tänker på det men att hon själv i alla fall reflekterar över hur lång tid det måste ta för de 

uppträdande att träna med sina hästar till att klara att utföra de uppträdanden som evenemanget 

erbjuder. Hon drar en egen slutsats när hon fascinerat fastslår att det måste ligga mycket miljöträning 

med hästarna bakom framträdandena för att lyckas att genomföra de olika inslagen med hela Globen 

fyllt med människor. I ”Camillas” svar kan vi känna igen en hel del från ”Stinas” berättelse. Det är att 

ta del av det som speglar det egna intresset och ligger i den riktning man vill utvecklas inom som 

lockar. Vad vi också känner igen är de tidigare nämnda fantasierna om de uppträdande och hästarna, i 

det här fallet om deras vardag. 

De föreställningar som ”Tove” har valt att resa för att se har varit inriktade på ibland dressyr och 

ibland hoppning men också de föreställningar som är lite mer show och inriktade på spex. På frågan 

om vilken typ av show som passat henne bäst svarar hon att det varit dressyren eftersom hon själv 
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varit intresserad av det. Hon påpekar att de olika showerna är bra på olika sätt beroende på vad man är 

ute efter och att hon egentligen skulle vilja ha lite av allt men menar att dressyren varit det hon 

uppskattat mest. Att hon valt som hon gjort har delvis berott på att hon rest med människor som haft 

intresset åt just det hållet men också för att hon vill följa med och sitta och reflektera hur hon rider 

själv och för att inspireras i sin egen ridning. Återigen ser vi hur resesällskapet har betydelse för hur 

resandet kommer till uttryck och att det som ligger i linje med det egna intresset, den inriktning 

intervjupersonen identifierar sig med, styr vilken föreställning som besöks. 

Om känslorna under föreställningen, berättar ”Tove”, att det handlar om glädje, att hon känner sig 

uppåt och ivrig. Hon vittnar om en känsla av inlevelse till den grad att hon till och med sitter och 

skänklar på stolen som den var en häst hon behövde driva på. Det som gör att hon känner denna 

inlevelse tror hon grundar sig i att hon känner till båda sidorna av hästlivet av både positiv och negativ 

karaktär. Hon berättar om det villkorslösa slitet i stallet och arbetet med hästarna i vardagen. Att hon 

vet hur mycket man får offra och kämpa kyliga dagar i stallet. Och att hon samtidigt känner till all den 

kärlek man får tillbaka och hur underbart härligt det kan vara: 

”…nej men som den här grejen liksom att det här villkorslösa, liksom, att du… du tar hand om din häst, du 

går ut även om det är kallt och du måste göra dom här grejerna samtidigt som du får den här kärleken 

tillbaka liksom och då känner man det här engagemanget där med att man… det är någonting fint och stort 

man delar bara i det här intresset att man att man… att det innebär så mycket för så många människor…”216 

Här kan vi återigen se en anknytning till den tidigare nämnda stämningen också i ”Toves” berättelse se 

hur fantasierna om den andre inverkar på upplevelsen, helt enligt Urry och Larsens beskrivning.
217

 I 

hennes ovan återgivna utsagor kan vi utläsa känslor av identifikation och tillhörighet som bygger 

föreställningen om att de uppträdande och åskådaren i fråga har något gemensamt och delat i form av 

uppoffringar och slit men också något mycket älskat. Den starka inlevelse som ”Tove” beskriver kan 

också liknas vid den absorption och aktivitetsgrad som tidigare i uppsatsen också tillskrivits 

”Camillas” beskrivning av upplevelsen som med hänvisning till Pine och Gilmores teorier hamnade 

inom ramen för såkallade utbildande upplevelser.
218

 Vad är det som får dem att känna ett sådant starkt 

engagemang? För att få svar på frågan kan vi jämföra med Palmers beskrivning av identitetssymboler 

som verktyg för att framkalla känslor av nostalgi och tillhörighet baserat på gemensamma 

uppoffringar i historien.
219

 I ”Toves” fall bygger de solidariska känslorna och engagemanget på just 

detta, föreställningen om det gemensamma slitet och glädjen i stallet som tagit dem dit de är idag. 

De föreställningar som ”Signe” besökt har varit mest dressyrinriktade men även shower med lite mer 

spexiga föreställningar har förekommit. Hon förklarar att hon väljer dressyrföreställningarna för att de 

är i linje med hennes inriktning i hästsporten. Det som hon är mest intresserad av. De spexigare 

föreställningarna går hon på för att det alltid är något roligt och lite extra. Att hon väljer att boka biljett 

till just dessa föreställningar tror hon hänger ihop med relationen till andra hästmänniskor och hennes 

önskan om att nätverka. Det är inom det området som hon känner folk, berättar hon när jag frågar. Här 

ser vi tydligt hur ”Signe” väljer föreställning efter det egna intresset. Vi kan förstå att 

dressyrföreställningar är viktiga för henne att besöka eftersom det ger henne störst chans att komma i 

kontakt med människor med samma intresse och att få beundra människor som är duktiga inom 

hennes inriktning. 
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218 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 101f 
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”Angelica” tycker att man som besökare blir engagerad i föreställningen och då speciellt om publiken, 

exempelvis vid någon show, blir tillsagd att den de applåderar högst på är den som vinner en tävling. 

Annars tycker hon att man är engagerad på så vis att man intresserat tittar och följer med i vad som 

händer. De föreställningar som ”Angelica” gått på har varit dressyr men också hoppning samt de lite 

mer spexiga showerna. Dressyrföreställningarna har hon gått på för att det var hennes samt hennes 

mammas och systers egna gemensamma intresse och för att hon då känner igen sig i det. Att se 

dressyrföreställningar har dock minskat i betydelse för hennes del i och med att hennes eget intresse 

förändrats. När ”Angelica” ombeds reflektera över om hon kan känna samma gemenskap med dem 

som uppträder svarar hon att hon nog inte kan känna det med dressyrryttarna eftersom de är så 

koncentrerade på sin ridning men när det är lite mer show och de vänder sig mot publiken så är det 

annorlunda. Då är det lite lättare att känna gemenskap även med de som rider nere på manegen. Sedan 

berättar hon också att hon kan känna gemenskap med speakern. Om speakern skulle bytas ut tror hon 

inte det skulle bli samma stämning som när hon var barn. 

Att det finns kontakt mellan publiken och de uppträdande är viktigt för att ”Angelica” ska kunna känna 

gemenskap med de som visar upp sig på manegen förstår vi av det ovanstående. Vi kan också förstå 

att hennes känsla av engagemang blir tydligare när publiken får vara med och påverka utgången av 

tävlingar. När vi tar del av hennes berättelse kan vi också ana att där finns en gräns mellan de 

uppträdande och publiken då kontakten dem emellan upplevs som avbruten. Då blir det publiken som 

gemensamt ser på den som för tillfället rider, som då blir den andre, föremålet för turistens blick.
220

 

I ”Angelicas” berättelse kan vi också se känslor av identifikation skymta. Hon och hennes familj delar 

ett gemensamt intresse tillsammans med de uppträdande vilket gör det möjligt att känna igen sig i 

situationen. Återigen är det föreställningen om något delat och gemensamt som framträder.
221

 Vad 

som är speciellt intressant här är att i och med att det skett en förändring i ”Angelicas” eget intresse har 

betydelsen att närvara vid föreställningar som låg i linje med det gamla dalat. Om det är så att resandet 

till evenemanget är ett led i utvecklingen av den egna identiteten och ett sätt att kommunicera den 

samma, som exempelvis de av Syssner samt Urry och Larsen beskrivna teserna föreslår, har den 

möjligheten för ”Angelica” försvunnit vid de tidigare besökta föreställningarna då hon inte längre kan 

identifiera sig med det hon där kan se.
222

 Ovan ser vi också ”Angelica” lyfta fram speakerns roll för 

framkallandet av nostalgiska känslor med kopplingar till barndomsminnen, något som kommer att 

diskuteras längre fram i uppsatsen. 

När ”Angelica” talar om den gemenskap hon kan känna med andra hästmänniskor förklarar hon att det 

grundar sig i det gemensamma intresset för hästar, ett intresse av att lära sig nytt och att dela med sig 

av sina kunskaper med andra så att man kan lära av varandra. Hon berättar att man alltid kan lära sig 

av att titta på när andra rider. Så även under evenemanget, där hon menar att man också kan lära sig av 

om det varit någon som uppträtt som varit duktig på kommunikation med sina hästar och på 

horsemanship, som visar och förklarar hur hen gör. Här kan vi känna igen ett mönster från några av de 

tidigare beskrivna intervjusvaren. ”Angelica” förklarar att gemenskapen hon känner med de 

uppträdande och andra hästmänniskor bygger på det gemensamma intresset och en del av attraktionen 

ligger i att man kan lära av den som kan mer, detta till och med bara genom att se på, och därigenom 

utvecklas. 
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Den diversifierade hästvärlden som Birke beskriver i sin studie kan vi se återspeglas i de fem 

intervjupersonernas berättelser i den här undersökningen.
223

 Detta kommer till uttryck i hur de väljer 

att resa. De väljer alla olika föreställningar efter det egna intresset, ibland för att umgås och knyta 

kontakter med likasinnade besökare och ibland för att lära sig av någon som kan mer än de själva, 

någon som de vill associeras med av sig själva eller andra. Det de kommunicerar stämmer alltså 

överens med de förklaringsmodeller som hävdar att identiteter är någonting som utvecklas i en ständig 

process, en process som individen genom olika handlingar aktivt kan påverka genom att köpa olika 

turistiska produkter som ger upplevelser en förändrande eller understrykande roll i skapandet av 

identiteter.
224

 Helgadóttir, bland andra, förklarar att horsemanship är en av hästturismens 

huvudattraktioner.
225

 I bakgrundskapitlet beskrevs, med stöd av bland annat Hedenborg och Mellberg, 

hur viktigt kunskapssökande kan vara för den som vill förstå sig själv och förstås av andra som en god 

hästmänniska.
226

 Detta kunskapssökande går igen i de intervjuades förklaringar av varför de väljer att 

besöka vissa föreställningar. I alla intervjuer förklaras att grunden för attraktionen till evenemanget 

och upplevelsen av gemenskap ligger i det gemensamma hästintresset och kärleken till djuret. Den 

romantiska relationen mellan häst och människa, som både Birke och Helgadóttir, lyfter fram, finns 

närvarande även i valet av föreställning.
227

 De intervjuade vill lära sig något att kunna ta med hem och 

använda i vardagen och på så vis utveckla förhållandet till hästen där hemma. 

Möjligheten att kunna leva sig in i de uppträdandes situation och fantisera om det gemensamma slitet i 

vardagen och därigenom känna gemenskap och solidaritet är dessutom en viktig ingrediens i 

upplevelsen som kan skapa den stämning eller det tryck som de intervjuade söker, vilket möjliggörs av 

den relationsskapande effekt som turistens blickar har, enligt det av Urry och Larsen beskrivna 

antagandet.
228

 Detta har de gemensamt med de svarande i Daniels och Normans undersökning, där de 

med högre identifikation med sporten i större utsträckning än de med lägre sportidentifikation 

attraherades till hästsportsevenemang i och med möjligheten att uppleva de känslosvall som besöket 

genererar.
229

 I detta avsnitt har vi också kunnat se att sociala relationer mellan besökare också har en 

roll i valet av föreställning och i relationen till de uppträdande. I nästa avsnitt sker en fördjupning i 

detta ämne. 

5.2.3 Relationer inom resesällskapet 

När ”Tove” tänker tillbaka på sitt första besök berättar hon att det hade att göra med sociala relationer 

och vänners påverkan. Det var hennes barndomsvän som berättat om evenemanget för henne. Sedan 

hade hon tillsammans med vännen och hens familj åkt till Globen. Det som lockade henne till detta 

första besök någonstans i nioårsåldern, säger hon, var helt klart intresset för hästarna och att hon hade 

hört att det skulle vara ett häftigt evenemang att uppleva. Men Tove berättar att de sociala relationerna 

även har betydelse på ett annat plan. Hon förklarar att hon har en önskan eller ett behov att få dela de 

stora känslor som ett besök ger upphov till med likasinnade och menar att det är en anledning till 

varför hon åker dit. Detta behov, beskriver hon lite mer tydligt, består av att dela det starka intresset 

hon har till hästar och den kärlek det ger med andra och att få se dem lika glada som henne själv. Hon 

söker en bekräftelse på att man har något gemensamt och ömsesidigt. Av ”Toves” beskrivning förstår 
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vi betydelsen av det sociala sammanhanget och relationerna i vardagen för hennes lockelse till 

evenemanget. Det var andras berättelser som väckte en önskan om att resa dit första gången. Vi kan 

också förstå att hon söker bekräftelse på grupptillhörighet och gemenskap och att resandet till Globen 

blir en strategi för att befästa en gemensam identitet. Detta stämmer överens med de perspektiv på 

identitet, som i teorikapitlet beskrevs, där resandet kommer till uttryck som manifestation i ett aktivt 

skapande av den egna identiteten, vilket exempelvis både Egeland och Syssner förklarar.
230

 

Tolkningen om de sociala relationernas påverkan förstärks om vi studerar följande citat där hon 

berättar om hur vänners berättelser påverkat hennes resande som kommer som svar på frågan om hur 

sociala relationer påverkat henne i valet av föreställning. 

”Eh, jag tänker speciellt på den här dressyrföreställningen. Då var det mycket för att jag under den perioden 

red mycket själv och sen umgicks med folk som också red dressyr. Då så påverkades jag… eller det kändes 

som att jag vill också åka iväg. Jag vill se dom här grejerna, dom här tävlingarna så att jag kan få lite… lite 

tips där.”231 

Det är dock inte bara de sociala relationernas påverkan vi kan märka av i det citerade intervjusvaret. 

Vad vi också kan se är en tydlig önskan om att utvecklas i linje med gruppens gemensamma intresse. 

På frågan om hur resesällskapet förändrats över åren, berättar ”Tove” att hon vid de senare tillfällena 

hon besökt evenemanget mest rest med sin egen familj men att hon vid det senaste besöket åkte dit 

med en annan vän än den barndomsvän hon hade med sig vid sitt första besök. När hon ombeds 

reflektera över hur upplevelsen skiljde sig att resa med en vän istället för med en familjegrupp berättar 

hon att skillnaden blev ganska stor. Hon berättar att även om hennes familj består av hästintresserade 

personer så var den här vännens hästintresse större och lite mer på hennes egen nivå. Därför menar 

hon att de kunde diskutera saker och ting och uppleva ännu mera, som hon uttrycker det. Det gav en 

möjlighet att upptäcka detaljer som hon annars gått miste om. Med hjälp av sin vän kunde hon se saker 

och ting ur ett annat perspektiv, vilket innebar att hon under besöket kunde få tips och råd och gavs 

möjlighet att reflektera över den egna ridningen. Här kan vi se hur ”Tove” upplever en större 

gemenskap med sin vän än med sin familj i det delade hästintresset. Vi kan också se att denna 

gemenskapskänsla förhöjer hennes upplevelse av evenemanget i och med att det gav henne möjlighet 

att utvecklas än mer. Vi kan i anslutning till detta ställa frågan om detta är ett försök till feministisk 

identitetsutveckling och frigörelse från hemmet och familjelivet i likhet med Egelands backpackers, 

eftersom hon reser med en vän istället för med familjen?
232

 Det som talar emot är att ”Tove” fortsätter 

med ett resande som tidigare inkluderat familjen och därmed ligger inom familjelivets godkända 

ramar. 

Även för ”Signe” spelar social samvaro med andra hästintresserade en viktig roll för hennes vilja att 

besöka evenemanget igen. För henne blir besöket lite av en mötespunkt med människor från olika 

delar av landet som hon inte kan träffa så ofta och ger därför en chans att nätverka, vilket även lyftes 

fram i föregående avsnitt. Av den anledningen är det viktigt för henne att resa till Globen och hon 

önskar att hon kunde göra det oftare. På frågan om vad det var som lockade henne att resa dit första 

gången svarar hon så här: 

”… att det var så stort. En stor grej i hästvärlden. Alla pratade om det att’ åh, Globen, Globen! Man måste 

åka på Globen!...Ja, jo men det… det handlade om det i början att det där det måste man ju se och 

uppleva.”233 
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Det vi ser här och kan uttolka av citatet är att det som lockade henne var att hon upplevde det som en 

självklarhet, som något som människor i hästvärlden måste göra, vilket gör att vi kan förstå hennes 

resande till SIHS som ett engagerande i sådan social rit som Sahlberg beskriver, i syfte att uppfattas av 

omgivningen som en del av hästvärlden, men också för att konstruera den egna självbilden som 

hästmänniska.
234

 Detta har också att göra med det som Urry och Larsen beskriver, att vissa fritidsnöjen 

kan vara ett måste för en individ för att visa sig vara på ett speciellt sätt eller visa vem man är.
235

 Vi 

ser alltså att de sociala relationerna i vardagen även påverkat ”Signes” resande på flera sätt. Resandet 

får alltså dels en identitetsskapande funktion men fungerar också som en nyckel till eftersträvansvärda 

nätverk och sociala gemenskaper.  

”Stina” berättar att en del av evenemangets attraktionskraft ligger i att resa dit tillsammans och göra 

något gemensamt som man vet att alla i resesällskapet uppskattar. Det är svårt att välja en del, 

förklarar hon. När hon i intervjun ombeds reflektera över skillnaden att uppleva evenemanget som 

barn och som vuxen, berättar hon först att det var resesällskapet som var annorlunda och hade 

förändrats. Det var inte längre pappans stallgäng hon reste med vid det senaste besöket som till det 

första. Nu var det båda hennes föräldrar, hennes syster och hennes kompis hon reste med. Så vid det 

senaste besöket var de färre, berättar hon och menar att en skillnad är att det kan vara roligt när man är 

många som hittar på någonting tillsammans. Varför kan hon inte riktigt förklara. Däremot menar hon 

att hon också ser fördelar med att vara en lite mindre grupp som åker. Då är det lättare att komma 

överens om vad man ska göra och tappar inte bort varandra lika lätt. Just vad gäller resesällskapet så 

ser hon annars inga större skillnader vad gäller upplevelsen än så. Önskan om social samvaro med den 

egna gruppen och resesällskapet är alltså en av evenemangets centrala attraktionskrafter i ”Stinas” 

berättelse. 

”Stina” berättar att hon inte tror att hon självmant skulle gå på alla föreställningar vid något 

evenemang eftersom det skulle ta lite för mycket tid och pengar i anspråk. Om hon däremot hade haft 

en kompis som gärna skulle vilja se alla föreställningar skulle hon dock kunna tänka sig att följa med 

så länge priset inte är för högt. När jag frågar ”Stina” varför kompisen är en viktig faktor för beslutet 

svarar hon att hon gärna vill ha någon att dela upplevelsen med. Hon förklarar vidare att det rör sig om 

ett behov av att ha någon att prata med, diskutera och reflektera över det gemensamma upplevda. Det 

är viktigt med gemenskap för henne, inte bara för att det är kul utan också för att det är roligare om 

man är fler och att det är lättare att träffa folk och vänner om som man kommer överens med. Här är 

det alltså resesällskapet och ekonomin som är avgörande. Bland andra har Engblom diskuterat 

identitetens tillblivelse och förändring i samtal genom att antingen understryka det gemensamma eller 

avståndstagande genom att visa på skillnader. 
236

 Hos ”Stina” ser vi att möjligheten att ha någon att 

samtala med och därigenom kunna bekräfta det gemensamma och delade får en förändrande 

nyckelfunktion som kan väga upp för de ekonomiska och tidsmässiga kostnaderna. 

”Angelica” kommer med en liknande berättelse om föräldrars inblandning vid första besöket. När hon 

var cirka 10 år bokade hennes mamma biljetterna till hennes första besök. Hon berättar att det sociala 

är avgörande för att hon ska vilja besöka evenemanget eftersom hon inte skulle åka dit på egen hand. 

Hon berättar också att hon ofta bestämmer sig för att resa dit i samband med att någon bekant frågat 

eller pratat om det. Så var det även inför det planerade besöket hon berättar att hon ska göra 

tillsammans med en vän. Det var vännen som frågade och de bestämde sig för att åka dit tillsammans 

eftersom de ville träffas och hitta på någonting och för att vännen hade intresse av att gå just på det 

evenemanget. Här kan vi se hur familjerelationer lagt en grund för ett resandemönster som blir något 
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att återkomma till även senare i ett mer självständigt vuxet liv samt hur vardagens sociala relationer 

kan få katalyserande effekter och framkalla ett beteende hos individen, här i form av ett återupprepat 

resande till samma destination. Vi skulle därför kunna förstå resandet som ett sätt att signalera en 

bekräftelse av samhörighet och som ett svar på en begäran från bekanta, ett sätt att köpa sig en 

identitet på samma sätt som Palmer beskriver det.
237

 

Att få dela sin upplevelse med andra är en viktig ingrediens i evenemangets attraktionskraft för 

”Angelica”. Att jämföra vad man kanske hittat eller köpt på mässan och vad man sett på 

föreställningen och om man missat något som någon annan sett, berättar hon och menar att stämningen 

påverkas när man delar med sig av sina erfarenheter från besöket. Hon säger att hon aldrig skulle vilja 

resa dit själv. Om man reser med någon har man någon att prata om upplevelsen med och kan uppleva 

det hela tillsammans. Som exempel berättar hon att hon några gånger åkt dit i buss med någon 

ridklubb hon varit med i. Då, berättar hon, har det varit extra spännande när man samlas på morgonen 

för att resa dit och sen när det är dags att åka hem igen finns där en diskussion där man jämför vad 

man tyckte var bra och vad som var mindre bra, och vad man skulle vilja lära sig av det. Om vi 

studerar ”Angelicas” berättelse ser vi att samtalet besökare emellan, om det gemensamma upplevda, 

påverkar själva stämningen som hon söker när hon bestämmer sig för att resa till evenemanget. I 

hennes intervjusvar kan vi också märka av det centrala kunskapssökandet, som tidigare beskrivits, och 

att detta är något hon gärna diskuterar i de stämningsskapande samtalen med resesällskapet. Vi kan 

också i ”Angelicas” fall få en glimt av gemenskapen i den egna gruppen eller resesällkapet som en 

betydelsefull komponent i den eftertraktade upplevelsen. Här uppfylls alltså de tankemodeller som 

menar att identiteter skapas genom kommunicerandet av symboler och tecken.
238

 

På frågan om hon någon gång gått på alla föreställningar svarar ”Angelica” att hon gått på alla 

dressyrföreställningar ett år men aldrig på alla. Anledningen till att hon den gången valde att gå på alla 

föreställningar grundades i att hon vid det tillfället alldeles nyligen flyttat hemifrån och hon och 

hennes mamma och syster ville umgås en hel helg och bestämde sig för att följa med i dressyren ända 

från första dagen och fram till finalen, vilket hon tyckte var spännande. När jag frågar Angelica om 

hur resesällskapet har påverkat hur hon valt föreställningar svarar hon att man anpassar sig efter dem 

man går med. Hon berättar att om hon skulle gå med någon som inte alls är intresserad av dressyr 

skulle hon inte gå på alla dressyrföreställningar och om hon skulle gå med någon som inte alls är 

intresserad av hästar så skulle hon gå på showerna eftersom de kanske inte skulle tycka att det var så 

roligt med dressyren som inte vet. Om vi tidigare reflekterade över ”Toves” resande med en vän istället 

för med en familjegrupp som ett sätt att frigöra sig från familjens grepp får detta sin motsats i 

”Angelicas” resemönster som kan tolkas som ett sätt att stärka familjebanden över det gemensamma 

intresset genom att upprepa något de gjort tillsammans i det förflutna. Därför kan vi inte betrakta 

hennes resande som en frigörelseprocess, vilket alltså står i motsats till Egelands backpackers.
239

 Vad 

som också är intressant är att vi hos henne kan se en gränsdragning mellan medlemmarna i 

resesällskapet. Vi kan se hur hon tänker att hon måste anpassa sig efter andra i resesällskapet som har 

mindre kunskap än hon själv och att valet av föreställning påverkas av dem hon reser med. Om hon 

däremot reser med människor som hon identifierar med större kunskap och intresse för sporten väljer 

hon istället att besöka fler och mer specialiserade föreställningar. Detta är en gränsdragning som 

baseras på de resandes tidigare kunskaper om varandra, vilket enligt Engblom kan få betydelse för 

identitetsutvecklingen som därpå följer.
240

 Dessutom förklarar Syssner att de berättelser vi delar med 
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oss om andra, får en effekt på hur den egna identiteten uppfattas.
241

 Här får vi en bild av ”Angelica” 

som mer kunnig än de medresenärer hon berättar om. 

I intervjun med ”Camilla” talar vi inte så mycket om relationen till andra besökare förutom deras 

betydelse för att trycket och stämningen ska uppstå samt att hon vid sitt första besök reste dit med sin 

syster och vid det kommande ska resa dit med en vän. Vad vi däremot pratar om är sociala relationer 

som hinder för att resa. Hon förklarar nämligen att hon som barn alltid velat besöka evenemanget men 

att hennes föräldrar satt stopp eftersom de tyckt att det varit för dyrt för att vara värt pengarna. Hos 

”Camilla” kan vi därför bekräfta bilden av resandet till evenemanget som ett sätt att frigöra sig från 

hemmets och föräldrarnas makt i likhet med Egelands intervjupersoner.
 242

 

Resultaten från Daniels och Normans studier visade att skillnaderna mellan de med låg, medel eller 

hög identifikation med sporten inte var så stora gällande motivationsfaktorer rörande 

familjeanledningar och grupptillhörighet.
243

 I den här undersökningen kan vi se att de intervjuade har 

ett starkt behov av att resa med likasinnade och få en bekräftelse på det gemensamma och delade och 

här spelar hästintresset och kunskapen om djuret en stor roll. Vi ser också en önskan om att utvecklas i 

linje med den egna gruppens intresse och stärka det gemensamma. Även om hästintresset är en 

grundläggande attraktionskraft så spelar det sociala en avgörande roll om en resa alls blir av. Därför är 

det intressant att studera detta ur det perspektiv som Hanefors och Mossberg beskriver som innebär att 

turistens köpande av en speciell upplevelse kan vara ett sätt att markera samhörighet och gemenskap 

med en grupp. De menar att upplevelsen blir ett led i individens identitetsprocess.
244

 Detta stämmer 

alltså överens med vad de intervjuade i den här undersökningen berättar. Resesällskapet eller de 

likasinnade som besökaren önskar möta kan också avgöra vilka och hur många föreställningar som 

besöks.  

Av de ovan beskrivna intervjusvaren får vi också en bild av hur familjemedlemmar påverkat resandet 

till evenemanget. I vissa fall har familjemedlemmar lagt grunden för resemönstret och i andra fall 

fungerat som bromskloss. Medan resandet blev ett tillfälle att umgås för ”Angelica”, gav frigörelsen 

från familjen ”Camilla” möjlighet att resa. Samtidigt ger flertalet av de intervjuade bilden av att deras 

resande startats efter att de påverkats av andras berättelser om evenemanget. 

Mossberg förklarar att turister som har positiva minnen av sina upplevelser gärna berättar om dem för 

andra, vilka i sin tur påverkas att resa för att själva uppleva det de fått berättat för sig.
245

 En sådan 

inverkan har alltså den sociala miljön haft på några av de intervjuade i den här studien. I teorikapitlet 

beskrevs begreppet word - of – mouth, vilket av Mossberg beskrivs som gott rykte och också något 

som företag ägnar sig åt att förbättra då de skapar goda upplevelser hos sina kunder ihop om att 

utnyttja det behov människor har av att dela med sig av det de varit med om.
246

 Detta behov kan vara 

att uttrycka det vi varit med om som ett sätt att tala om vilka vi är och hur det blivit så, genom att, som 

Syssner och även Engblom beskriver, dela med oss av delar av vår livsberättelse.
247

  Mot bakgrund av 

det som beskrivits ovan, tolkar jag det som så att de intervjuade hört andras berättelser i en grupp de 

vill tillhöra och därför velat lägga liknande erfarenheter till sin egen livsberättelse för att få del i 

gemenskapen. 
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5.3 Att återuppleva gamla minnen och att skapa nya 

5.3.1 Gammalt och nytt som attraktion 

Det återupprepade resandet till evenemanget handlar för ”Stina” delvis om en önskan att återuppleva 

positiva minnen av sådant som hon upplevt tidigare men också för att se det som är nytt i showen. På 

frågan om vilken som är den viktigaste upplevelsen som gör att hon vill resa dit igen, vad som är den 

stora grejen, svarar hon såhär: 

”Den stora grejen…. ja, det är väl… alltså det är ju mycket sådär… i och med att jag alltid har som upplevt 

det som nått positivt och nått roligt från när jag var liten så, så blir det ju… Ehm… Själva grejen med det är 

ju att jag vet... jag vet att jag blir inspirerad av det och jag vet att jag tycker att det är roligt, alltså jag vet att 

jag… att jag tycker att det är kul.”248 

Hon menar att det är något som hon vet att hon alltid tyckt om och därför gärna åker på igen. Hon 

inflikar dock att det är viktigt att det är lite nytt med i föreställningen också och menar att det är 

blandningen av det nya och det nostalgiska som lockar henne. Kombinationen av önskan att 

återuppleva positiva minnen, vissa ända från barndomen samt viljan att inspireras av det nya är det 

som drar henne dit, säger hon. I detta finns också en längtan att fascineras av duktigt hästfolk och 

duktiga hästar. Hit hör också en lika viktig önskan om social samvaro med andra intresserade, vilket vi 

diskuterat i ett tidigare avsnitt. De positiva minnena föder hos ”Stina” en önskan om återupplevelse. 

Alltså är det kombinationen av gammalt och nytt som lockar. Vi ser en koppling mellan den hon var 

som barn, som hon vill se tillbaka på och den hon vill inspireras att bli. 

Även för ”Signe” spelar de positiva minnen hon har av evenemanget roll för hennes vilja att återigen 

åka dit eftersom hon vet att det är något bra. Hade det varit tvärt om och istället handlat om negativa 

minnen hade det varit annorlunda, menar hon. Det som får ”Signe” att boka nya biljetter och resa dit 

igen är det stora hästintresset och de positiva minnena. När ”Tove” ombeds reflektera över hur tidigare 

minnen lockar henne att resa dit igen berättar hon att det är kombinationen av det gamla och det nya, 

d.v.s. att hon på förhand vet på ett ungefär vad hon kommer att få se till viss del men också vetskapen 

om nya överraskande inslag, skapar en längtan men också spänning och förväntan. Detta kan vi se som 

en längtan att återuppleva positiva minnen och en vilja att skapa nya. Hon berättar att minnen av 

tidigare upplevelser har stor påverkan på hennes beslut att resa dit igen. De skapar en lust att få se allt 

igen, att fascineras på nytt, de föder mersmak helt enkelt. Hon berättar att hon kan uppleva en stark 

känsla av längtan till något hon vet är roligt. Att bara tänka på evenemanget väcker denna längtan hos 

henne, förklarar hon. Önskan om återupplevelse på grund av de goda minnena går igen även hos 

”Angelica” som menar att tidigare upplevelser spelar in och har stor betydelse när hon bokar en ny 

biljett. Hon säger att om man har testat någonting förut och tyckt om det är det lätt att göra den saken 

igen. Det är bara att boka en biljett utan att tänka så mycket eftersom man vet att det är bra. Precis som 

hos ”Stina” ser vi hos dessa tre en nostalgisk längtan till något som varit. 

Ett tema som alla intervjupersoner återkommer till flera gånger är en stark önskan om att utvecklas 

och tillägna sig ny kunskap. ”Camilla” är inget undantag utan söker också kunskap. Till det 

evenemang, hon i intervjun berättar att hon ska besöka, har hennes pojkvän vunnit biljetterna precis 

som vid det första besöket, men hon berättar att hon nog hade åkt dit i alla fall även om hon fått betala 

biljetterna själv i och med att hon tyckte att det var så häftigt förra gången åkte dit. Det är tydligt att 

det är möjligheten att se tillbaka på minnen från tidigare upplevelser som lockar. Vad som också är 

tydligt är att det finns en längtan framåt genom att hålla en förändrings– eller förbättringsutveckling 

vid liv. 
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I teorikapitlet hänvisades till Larson och Fredrikssons förklaring av det som kallas nostalgisportturism 

där en plats attraktion ligger i möjligheten att återuppleva sporthändelser som utspelat sig där.
249

 Detta 

är något som de intervjuade här ger uttryck för när de förklarar att de vill återuppleva de positiva 

minnen de har av evenemanget. När de förklarar att de reser dit om och om igen och dessutom bär en 

vilja att fortsätta med det för att skapa nya minnen och lära sig nya saker, kommunicerar de dessutom 

evenemanget som något återkommande i deras livsberättelse. Därmed ser vi ett exempel på hur de 

använder sina besök vid evenemanget som det som Syssner förklarar som kontinuiteter, för att bygga 

bilder av sig själva i berättelsen om vilka de är och varför.
250

 I teoriavsnittet förklarades också att 

identiteter och relationer bygger på situationer och tidigare gemensamma upplevelser och människors 

kunskaper om varandra.
251

  Genom att berätta om och jämföra sina gemensamma erfarenheter av 

evenemanget bekräftar de alltså det gemensamma i situationen. 

5.3.2 Minnen, media och nostalgi 

I och med att ”Stina” berättat om att hon ibland följde evenemanget på TV, frågar jag henne om hon 

då kunde känna igen sig om hon jämförde med de minnen hon har från besök på plats. Hon svarar på 

så vis att hon visst kan känna igen sig, men att det är en helt annan känsla att vara där på riktigt. Ser 

man på TV så går man miste om hela stämningen, menar hon och säger att det är väldigt mycket 

roligare att vara där på riktigt.”Stina” berättar också om hur media påverkar henne att vilja åka tillbaka 

till evenemanget. Om hon något år inte varit där, men sedan ser någon sammanfattning på TV, kan 

hon få en känsla av att hon ändå skulle ha varit där på plats. Eftersom man inte kan ta del av 

stämningen hemma i soffan uppstår ett sug efter att vara där, vilket gör att hon kanske reser dit året 

därpå. Här kan vi känna igen medias påverkan enligt Urry och Larsens beskrivning av hur upplevelser 

genom olika medier kan skapa ett begär hos den potentiella turisten att själv fysiskt resa till en plats 

för att uppleva på egen hand.
252

 I detta fall blir dock upplevelsen genom TV:n en påminnelse om något 

som hon går miste om då hon inte var på plats. ”Stinas” berättelse påvisar dessutom återigen den 

tidigare beskrivna stämningens attraktionskraft, en önskan om att vara en del i publikhavets 

gemenskap. 

När ”Stina” är i färd med att berätta om sina minnesbilder från sitt första besök berättar hon att det 

mest är småfrekvenser av besöket hon minns. När jag först frågar henne om vad hon har för 

minnesbilder från sitt första besök är det att sitta på läktaren det första hon säger. Sedan nämner hon 

maskeradhoppningen och ponnygaloppen och även körningen tror hon att hon minns. Hon berättar att 

det blev lite långtråkigt att titta på de vanliga tävlingarna även om det var kul att se lite grann. Det hon 

då uppskattade mest och som hon helst ville se var showerna. 

På frågan om varför hon lagt just dessa bilder på minnet svarar hon genom att förse dem med mer 

detaljer. Läktarens uppdykande som minnesbild kan hon inte riktigt förklara men hon berättar att det 

nog har att göra med att de tillsammans innan allting började satt och pratade i sällskapet som de rest 

dit med. Här är det alltså gemenskapen i resesällskapet som gjort att minnesbilden etsat sig fast. Att 

hon minns maskeradhoppningen förklarar hon genom att berätta att där fanns ett ekipage utklätt till 

den kända hästen Milton och ryttaren John Whitaker med. Hon är lite osäker på om det var just från 

det första besöket hon mindes det men hon vet att hon gillade Milton när hon var barn och att det var 

därför hon kommit ihåg det. Sedan berättar hon också att prinsessan Madeleine var med och att hon 

varit fascinerad över det. Här är hon dock lite osäker på om det verkligen var den verkliga prinsessan 

som var med eller om det var någon som klätt ut sig till henne. Att hon lagt dessa maskerade ryttare på 
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minnet har med andra ord mer med fascination att göra än gemenskapskänslor. Anledningen till att 

”Stina” minns körningen, däremot, tror hon beror på att hennes pappa sysslat mycket med det och 

eftersom han tyckte att det var roligt att se så tyckte hon också det. Därmed ser vi att även 

samhörighets- och solidaritetskänslor med familjen spelar roll. Ponnygaloppen har hon lagt på minnet 

eftersom det var ryttare i hennes egen ålder som red, vilket kan tolkas som att det är 

gemenskapskänslan med de uppträdande ryttarna som bidragit till det bestående minnet. Sedan 

berättar hon också att själva upplevelsen förändrats i och med att hon blivit mycket äldre. Även om det 

fortfarande var kul att se på ponnygaloppen så kunde hon inte längre känna att de som red var 

jämnåriga längre, säger hon med ett skratt. Men hon berättar också att hon har blivit mer analyserande 

och funderar över varför hästarna beter sig som de gör och att hon nu ser saker lite annorlunda. 

De känslor som ”Stina” berättar att hon kan få under ett besök är framförallt att det är kul och 

intressant när man ser saker som man fascineras över. Hon berättar också att hon kan bli väldigt 

nostalgisk och rörd när det dyker upp minnen som påminner om barndomens upplevelser och 

drömmar. En förändring och ett nytt inslag i upplevelsen, förklarar hon. Sedan berättar ”Stina” att hon 

ofta får tillfälle att skratta under en föreställning för att det finns en del humorinslag inbäddat i 

programmet. De nostalgiska upplevelser hon numera också är på jakt efter är alltså i huvudsak 

kopplade till barndomsminnen. Här kan vi göra en intressant jämförelse med Birkes studie, där en av 

intervjupersonerna förklarade lockelsen till NH delvis byggde på den romantiska relationen mellan 

häst och människa som hon som barn läst om i klassikern Black Beauty.
253

  

”Signes” första minnen från Showen kommer från när hon som liten satt hemma i soffan framför TVn 

som visade sändningar från Globen. Hennes första verkliga besök gjorde hon då hon var runt 14. När 

Hon berättar om sina upplevelser av evenemanget delar hon med sig av ett minne som har med 

förväntningar att göra. Hon vet att hon hade förväntat sig att ridbanan skulle vara mycket större än den 

var i verkligheten, även om det är normala mått, och att hon var lite besviken över det, säger hon och 

skrattar. På frågan om hon tyckte att hennes förväntningar levde upp till det första besöket svarar hon 

dock att hon tyckte att det var bra och att hon absolut var nöjd när hon gick därifrån. Den bild hon fått 

av andras berättelser och genom media stämde alltså inte överens med verkligheten.”Camilla” har 

precis som ”Signe” sina första minnen av SIHS genom TV- rutan. Hon besökte dock inte evenemanget 

förrän hon uppnått vuxen ålder men har alltid velat åka dit. I dessa två intervjupersoners berättelse kan 

vi se hur Urrys och Larsens idé om hur turistens blick, genom media, skapar en önskan om att resa 

fysiskt till den sedda platsen stämmer överens fullt ut.
254

 Till skillnad från ”Stinas” berättelser ser vi i 

”Signes” och ”Camillas” fall att de första minnena och kontakterna med evenemanget sker genom TV-

sändningarna.  

Även om ”Camilla” inte besökt evenemanget som barn fysiskt talar hon i alla fall om 

barndomsminnen. Hon berättar om hur hon som barn satt bänkad framför TV:n och beskriver de 

känslor och den fascination hon sedan barnsben kopplar samman med evenemanget. Hon menar att de 

minnen hon har från sitt besök och det hon upplevt framför TV – programmen har stor betydelse för 

varför hon vill åka tillbaka. Hon förklarar det såhär: 

”… Alltså om man… om man tänker på såhär saker som man har sett som har varit nånting som man tycker 

om när man varit liten så har dom ganska stor betydelse i ens liv.”255 

Att återuppleva dessa positiva minnen och bli lite barn igen har betydelse för ”Camillas” önskan att 

återbesöka evenemanget. Att få uppleva nostalgi är en del av attraktionen menar hon. Av detta kan vi 
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förstå hennes resande som ett sätt att se tillbaka på den utveckling som gjort henne till den hon är och 

kanske till och med som ett sätt att förstärka eller understryka denna självbild, vilket hör samman med 

uppfattningen om resandet som en del av livsberättelsen och därmed också som en del i 

identitetsprocessen.
256

 Hon berättar om hur fascinerad hon var som barn och att hon alltid velat resa dit 

och förklarar att det som alltid lockat varit att fascineras dels av de duktiga ryttarna men framförallt 

möjligheten att se på de fina hästarna. På den föreställningen som hon besökt var det mest show och 

inte så mycket tävlingar, vilket tidigare beskrivits. Kanske en eller två hopptävlingar säger hon och 

berättar att visst tycker hon att det är kul att titta på både hoppningen och dressyren eftersom hon då 

får se på när duktiga ryttare och hästar visar upp vad de kan, men mest uppskattar hon showerna. På 

frågan om vilka hennes viktigaste upplevelser av evenemanget är, svarar ”Camilla” helt självklart att 

det är en bra show, och lägger till att hon även tycker om den tillhörande mässan. Hon pekar alltså på 

evenemangsupplevelsen som helhet. I det ovan beskrivna intervjusvaret ser vi också i ”Camillas” 

berättelse, i likhet med ”Stinas”, fascination är en viktig ingrediens i upplevelsen. 

”Camilla” berättar att det första minnet av besöket är ett hemskt minne. Hon berättar detaljrikt och 

med inlevelse om en olycka där en liten ponny skadades i ett öppningsnummer. Hon säger att det var 

fruktansvärt att se och att hon mådde dåligt av det. Det är det första hon tänker på när hon  tänker på 

evenemanget, vilket i hennes mening inte är jättesmickrande. Sedan berättar hon vidare att hon ridit en 

av hästarna som uppträdde och att hon då tyckte att det kändes jättehäftigt att ha ridit en häst som gått i 

Globen. Det är inte alla som har, säger hon stolt och skrattar. Det ”Camilla” delar med sig av i 

berättelsen om den skadade ponnyn handlar om något sensationellt eller intresseväckande hon varit 

med om, vilket även gäller för berättelsen om den uppträdande hästen hon ridit. I samtalet sker en 

markering gentemot intervjuaren, vi ser hur ett jag och ett du får betydelse i och med att ”Camilla” i 

samtalet berättar att hon varit med om något som intervjuaren inte har, men kan tycka är spännande. 

Här ser vi alltså en sådan identitetskapande praktik komma till uttryck i samtal på ett sådant sätt som 

Engblom beskriver det.
257

 

”Angelicas” första kontakt med evenemanget ägde rum under barndomen. Vad som lockade dit henne 

minns hon inte. Förmodligen, berättar hon, visste hon inte ens om när hennes mamma bokade 

biljetterna. Det hon minns från föreställningen är att hon upplevde det som stämningsfullt, bland annat 

i och med att Kyra Kyrklund vann med hästen Walkontop i kyren, vilket gjorde henne väldigt 

imponerad, berättar hon. Återigen är det fascination av en beundrad ryttares kunskap som hållit sig 

kvar i besökarens minne. Varför hon minns detta tror hon har att göra med att hon under besöket 

kände den tidigare nämnda och beskrivna stämningen eller känslan som gjorde intryck på henne, 

vilket tidigare i uppsatsen förståtts som en känsla av gemenskap. 

Även ”Angelica” berättar att det är viktigt att få känna sig lite nostalgisk och känna igen sig i och 

återuppleva barndomsminnen. Hon menar att det som påverkar henne allra mest att åka till 

evenemanget är en längtan att återuppleva det som hon minns varit något bra. Och då är det inte så 

svårt att boka en biljett när man blir påmind om det, menar hon. Hon berättar att det räcker med att en 

kompis frågar om de ska åka eller att hon nåtts av någon broschyr som delats ut på någon ridskola. Det 

”Angelica” förklarar här är att påminnelser i vardagen om det hon varit med om, antingen i form av 

reklam eller av samtal med andra hästintresserade kopplat till evenemanget, väcker känslor av nostalgi 

som gör att hon reser dit. En nostalgi som även här är hör samman med de egna upplevelserna av 

tidigare besök. Detta är ett exempel som stämmer in med Pine och Gilmores förklaring av att 

upplevelser blir till i människans medvetande genom samverkan mellan individen och dess 
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omgivning.
258

”Angelica” blir alltså i vardagsomgivningen påmind om sina upplevelser av 

evenemanget, vilket i sin tur skapar en känslomässig upplevelse på hemmaplan. Följden av denna blir 

en bokad resa till Globen. 

”Angelica” berättar också att det viktigaste hon tar med sig hem från ett besök är minnet av det hon 

varit med om. Till exempel, berättar hon, kan det kännas lite extra speciellt om någon svensk vunnit en 

tävling eller om någon annan favorit som gjort en bra ritt. Dessutom menar hon att det också är viktigt 

med en ordentlig avslutning på föreställningen så att stämningen följer med hem och då gärna med 

anknytning till julen. I ”Angelicas” ovan beskrivna utsaga kan vi se något intressant. Vi kan se att 

stämningen, som delvis skapas av att det gått bra för någon hon identifierar sig med, här antingen 

baserat på nationstillhörighet eller på gemensamt intresse, är ett viktigt minne att, skapa, vårda och i 

intervjun också förmedla. Detta indikerar att det är minnet av en upplevd gemenskapskänsla hon blir 

påmind om och som lockar henne tillbaka eftersom den tidigare diskuterade stämningen förklarats 

vara något eftertraktat. Julens betydelse i det hela återkommer vi till längre fram. 

”Tove” kom först i kontakt med evenemanget genom internet. Hon, en kompis och kompisens mamma 

hade suttit framför datorn och sökt och hittat fram till SIHS. Hon berättar att hon har en stark känsla av 

längtan tillbaka och i intervjun säger hon att bara genom att tänka på evenemanget och reflektera över 

det gör att hon känner sig sugen på att åka dit. När hon säger detta hänvisar hon speciellt till 

intervjusituationen men hon förklarar också att mer vardagliga påminnelser om evenemanget, 

exempelvis genom olika medier, väcker nostalgiska känslor till liv och tankar om att få uppleva det 

igen. Nostalgi kopplad till de egna upplevelserna av evenemanget känner vi igen från alla de 

intervjuade vilkas intervjusvar tidigare behandlats. Såhär berättar hon själv om sitt första minne av 

evenemanget: 

”Jag kommer ihåg att det kändes storslaget bara att komma in där i Globen… Det luktade lite spännande 

också för dom hade ju… jag tror man kände doften av ströet när man kom in där. Och sen när dom tände upp 

arenan där… bara att se alla hästarna och hela showen rakt igenom var ju… var ju jättehäftigt. Det var ju en 

otrolig upplevelse när man var så liten också. Då uppskattar man ju allting och det jag kommer ihåg speciellt 

det var ju den här shettisgaloppen. Det var favoriten.”259 

På frågan om varför hon tror att hon tyckte att ponnygaloppen var det bästa vid det första besöket, 

svarar hon att hon tror att det var för att hon tyckte att de var så söta, de små ponnyerna, och att det var 

effektfullt att se dem komma springande i grupp. Hon menar att det var en bra show helt enkelt. 

Gällande ponnygaloppen skiljer sig hennes förklaring lite till varför just detta inslag fastnat i minnet 

från ”Stinas”. Det som istället för identifikation med de jämnåriga ryttarna hamnar i fokus är att det 

helt enkelt var roligt att se på gulliga hästarna. Något vi också kan uppmärksamma är minnet av en 

speciell doft och synintrycket när hon trädde in i arenan samt upplevelsen av ljusen de tände upp. Om 

vi påminner oss om ”Stinas” tidigare beskrivna intervjusvar där hon menar att det inte bara är ljud och 

ljus som skapar stämningen utan även publiken så ser vi att intrycken genom sinnena även satt en 

prägel på hennes minnen av evenemanget. Då besökarens sinnen stimuleras på ett positivt sätt läggs 

grunden för upplevelser som blir till goda och starka minnen, enligt Hanefors och Mossberg, vilket är 

en förutsättning för ett sådant resande i minnen och drömmar som Urry och Larsen beskriver, vilket 

föder längtan efter återupplevelser.
260
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5.3.3 Gemensamma minnen och Pegasus som påminnelse 

Ovan har vi studerat minnenas och nostalgiska känslors attraktionskraft. I det här avsnittet hamnar 

fokus lite mer på specifika minnen. Det som ska undersökas här är nämligen minnesbilder med samma 

innehåll som de intervjuade tagit upp på eget bevåg utan att någon fråga haft en bestämd inriktning 

mot dem. 

När jag ställer ”Angelica” frågan om vilka hennes bästa minnen från evenemanget är svarar hon att 

hon som liten var förtjust i Pegasus, vilken hon beskriver som enhörning med vingar som galopperar 

in på arenan till musik med en ryttare som rider barbacka till musik. För henne var det otroligt viktigt 

som barn att Pegasus fanns med i föreställningen hon gick på, annars var det inte lika spännande 

tycker hon. I och med att den bevingade hästen fortfarande finns med bland hennes minnen av 

evenemanget och att hon tar upp det när hon reflekterar över sina bästa minnen därifrån, kan vi tolka 

det som att Pegasus fortfarande spelar en viktig roll i hennes attraktion till evenemanget, speciellt om 

vi erinrar den tidigare diskussionen om betydelsen av nostalgiska upplevelser med koppling till 

barndomen.  

Pegasus finns även med i ”Camillas” beskrivning av den föreställning som hon besökt. Samtidigt som 

hon berättar om föreställningen uppger hon ett visst missnöje över att tornerspelen inte kommer att 

vara med under evenemanget hon ska på. Hon berättar att de varit med under 19 års tid, men att de inte 

kommer att uppträda när det är 20-årsjubileum. Till skillnad från ”Angelicas” berättelse dyker inte 

Pegasus upp bland ”Camillas” bästa minnen. Att han däremot finns med bland de minnen hon har av 

sitt besök kan vi ändå slå fast. I hennes intervjusvar kan vi också skönja något annat av intresse. 

Saknaden efter ett uppskattat inslag som alltid varit med men som faller bort vid det besök hon vid 

intervjun har framför sig. Missnöjet grundar sig alltså i att hon går miste om den nostalgiska 

upplevelse hon hade väntat sig.  

Om vi återgår till det tidigare avsnittet där vi kunde se att påminnelser i vardagen av olika slag väcker 

en nostalgisk längtan efter att återuppleva barndomsminnen kan vi jämföra detta med den reklam (se 

Bilaga 2) som beskrevs i bakgrundskapitlet där Pegasus framträdande roll lyftes fram både som en 

symbol för evenemanget och tolkades även som symbol för den romantiska relationen mellan häst och 

människa.
261

 Det är tydligt att Pegasus har fastnat i deras minnen. För ”Angelica” har han genom åren 

spelat en betydande roll och hör till hennes bästa minnen, utan Pegasus var det inte lika spännande. Att 

Pegasus framträdande framkallar mystik är tydligt, men varken ”Camilla” eller ”Angelica” nämner 

hans roll i de grekiska hjältesagorna. Om de känner till denna mytologiska koppling eller ej framgår 

inte.
262

 Att alla intervjuade påverkas av vardagliga påminnelser om uppskattade minnen av 

evenemanget är dock fastställt och där finns Pegasus med, antingen genom TV-sändningar eller 

genom reklamblad. Ett sätt påverka upplevelsen är, enligt Pine och Gilmore, att placera ut ledtrådar i 

individens omgivning för att styra tolkningen och upplevelsen i en viss riktning.
263

 I den bifogade 

annonsen kan vi se hur annonsörerna tydligt vädjar till tidigare besökares minnen. Kanske för att 

framkalla nostalgi.  

”Stina” berättar också fascinerat om ett specifikt inslag i föreställningen som fastnat i hennes minne: 

”Och, ja… jag har svårt att hitta ord för det men när det är en person som har flera hästar som är helt lösa 

och sådär och dom kan göra massa grejer och konster. Och sådär… Alltså dom är helt lösa och så kan han 
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liksom kalla in dom och dom kan lägga sig ner i en ring typ såhär och dom kan stegra och han kan rida på 

dom, typ, stå på ryggen på två stycken och gallopera alltså såhär, jaa”264 

Hon förklarar att det är för att det hon är så intresserad av horsemanship som hon fascineras av och 

tycker om evenemanget och det gäller även för detta nummer. Det hon imponeras av är att han kan 

utföra detta utan att rida utan kommunicerar med hästarna från marken istället, även om han också 

sitter upp på hästryggen i numret. Även ”Signe” och” Camilla” talar om en av de uppträdande vars 

nummer i stor utsträckning liknar det ”Stina” berättar om. Det är när ”Signe” berättar om den första 

minnesbilden hon har från ett besök som en manlig uppträdande som står på ryggen på sina hästar och 

hoppar hinder dyker upp. ”Signe” beskriver hans uppträdande som frihetsdressyr och hon berättar att 

han under sitt nummer till och med hoppar över hinder där de andra hästarna än de han för tillfället 

rider springer under samtidigt. Hon beskriver det som det första stora minnet hon har av evenemanget. 

Varför hon minns just det tror hon har att göra med att hon inte var så gammal och att hon tyckte att 

han var fin, både utseendemässigt och med hästarna, förtydligar hon skrattandes.  I ”Camillas” 

berättelse dyker minnesbilden upp av en uppträdande man med löst springande hästar när hon berättar 

om vilka inslag i föreställningarna hon uppskattar mest. Hon berättar att han stod på ryggen på dem 

och kommunicerade med dem genom rösten och ett spö som han petade på dem med. Anledningen till 

att hon tycker om detta nummer så, tror hon beror på att det är det nummer som inspirerat henne mest. 

Det är omöjligt att veta om det är samma person som det rör sig om i dessa tre intervjusvar. Men vad 

likheterna visar är att de tre har fascinerats av ungefär samma nummer. Det rör sig om en person som 

hanterar hästar på ett sätt som de beundrar och kanske vill lära sig något av, trots att de som vi tidigare 

sett, har olika inriktningar och syn på hästhantering. Talar detta för att det rör sig om en sådan manlig 

guru som Birkes NH- förespråkare lockas av?
265

 Kanske, men en sådan slutsats skulle bli vanskligt 

tveksam att dra i och med det faktum att de har lite svårt att minnas vad personen eller personerna i 

fråga heter, vilket talar emot en sådan tolkning. Visserligen diskuterar vi kvinnliga besökares 

fascination av en manlig uppträdandes nummer, men som vi tidigare sett uppträder även kvinnor under 

evenemanget som också beskrivs som inspirerade. Därmed faller den av Birke beskrivna, romantiska 

cowboyimagen som attraktion för resande till evenemanget bort, även om ”Signe” beskriver honom 

som utseendemässigt tilltalande.
266

 Den tidigare nämnda romantiska relationen mellan häst och 

människa och kopplingen till kunskapssökande ser vi dock i och med viljan att lära sig bättre 

kommunikation med djuret, vilket nästa avsnitt grundligare undersöker. 
267

 

Undersöker vi återigen den bifogade annonsen (se Bilaga 2), som lyftes fram ovan, ser vi längst ned en 

uppträdande i vänster hörn som i stor utsträckning påminner om den beskrivning de intervjuade givit 

av den uppträdande mannen de minns. Återigen ser vi hur påminnelser, likt de tidigare beskrivna, i 

reklamen vädjar till deras minnen. 

5.3.4 Inspiration och motivation 

På frågan om vad ”Stina” tycker att hon får med sig hem efter ett besök, berättar hon att det är nyheter 

och inspiration hon får och att det är en av de viktigare anledningarna till att hon reser till 

evenemanget. Inte inspiration på så vis att hon vill testa allt hon sett själv, kanske något, utan mer i 

form av motivation att hålla på med hästar som föder en vilja att utvecklas i sin ridning och lära sig 

mer om djurs beteende. Hon berättar att inspirationen ett besök kan ge kommer ur de nya tankar och 
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reflektioner som ett besök ger genom den fascination som kan uppstå inför duktiga hästmänniskor och 

ryttare som hanterar hästar eller rider på ett sätt som hon själv skulle vilja kunna.  

Den viktigaste upplevelsen för ”Signe” är att få se allt nytt, ta del av alla nyheter av olika slag inom 

hästvärlden, men hon drivs också av en vilja att tillskansa sig kunskaper. Det viktigaste hon tar med 

sig hem efter ett besök är inspiration och motivation till att ta tag i träningen för att själv rida bättre 

och det kan vara lite olika beroende på vad det är för träning hon håller på med just då. Även ”Signe” 

menar att det är utvecklande att resa till evenemanget och att det är bland det viktigaste med 

upplevelsen. 

Det absolut viktigaste som ”Camilla” tar med sig tillbaka i vardagen efter en upplevelse av 

evenemanget är kunskap, svarar hon tveklöst på frågan och lägger till att fascination över och insikt i 

hur mycket träning som ligger bakom människornas och hästarnas prestationer hör till detta. 

Inspiration är en del av upplevelsen hon söker när hon reser till Globen. Hon berättar att hon reser dit 

för att få nya perspektiv på hästhantering och för att ta intryck av sådant som hon själv inte håller på 

med men som hon ändå är intresserad av. När hon säger detta tar hon upp westernridning och voltige, 

men också NH. ”Camilla” har precis samma inställning som de andra. Det är de upplevelser som 

inspirerat henne mest, som givit nya perspektiv och kunskaper, som är de hon uppskattat mest. Sedan 

berättar hon, liksom de andra, att hon försöker ta det med hem och omsätta de nya kunskaperna och 

perspektiven i praktiken. Hemma i vardagen försöker hon sedan att fördjupa sig i det hon lärt sig 

genom att söka på internet, kanske om hon har fått ett namn, efter videos och dylikt som hon kan se 

för att lära sig och inspireras än mer i sitt eget arbete med hästen. På grund av detta kan vi tänka om 

det upprepande resandet även som en jakt efter nya personer att lära av, liknande de gurus som Birke 

beskriver.
268

 Hon menar också att de upplevelser hon har av evenemanget har färgat henne som 

person, hur hon ser på hästhållning och horsemanship. Hon menar att hon själv har förändrats genom 

den inspiration hon fått genom evenemanget och de lärdomar hon därifrån har fått, här har vi alltså ett 

tydligt exempel på en sådan kontinuitet i livsberättelsen bakom det som format jaget, som Syssner 

beskriver.
269

 

”Tove” menar att hästfolk sinsemellan generellt sett gärna delar tips och råd med varandra. Hon menar 

att när man samtalar i stallet om olika evenemang, kan det väcka en önskan att resa dit och ta del av 

det. Men hon menar också tips och råd mer konkret i hästhanteringen. Som exempel lyfter hon fram 

det tidigare beskrivna tillfället då hon reste dit med en vän som låg lite mer på hennes egen nivå, med 

vilken hon kunde diskutera föreställningens uppträdanden, och därigenom fick ett kunskapsutbyte. 

Hon anser att möjligheten det ger att utvecklas i sin egen ridning och att bli inspirerad gör att hon vill 

åka till evenemanget och att de lärdomar hon drar av besöket är bland det viktigaste hon tar med sig 

hem igen. Det är tipsen och inspirationen som drar henne.  

Redan tidigare beskrevs att ”Angelica” sätter högt värde på det kunskapsutbyte man kan få med andra 

människor. Hon berättar att hon var lite mer intresserad av att se tävlingarna förr när hon själv tävlade 

men att det har förändrats nu i och med att hennes eget intresse har förändrats. Nu skulle hon hellre se 

lite mer akademisk ridkonst vilket är det hon sysslar med nu, för att lära sig mer om det. Att kunna dra 

lärdom av besöket är viktigt för ”Angelica” som uttrycker en viss besvikelse över att hennes disciplin 

inte finns representerad i så stor utsträckning som hon skulle önska. Hon menar också att det kan vara 

en källa till gemenskap att få dela kunskap och erfarenheter med andra hästintresserade. Ett exempel 

på det är den glädje hon berättar att hon känner då hon efter evenemanget får möjlighet att diskutera 
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det hon sett och upplevt och vad man skulle kunna lära av det med resesällskapet, vilket tidigare 

diskuterats i uppsatsen.  

Med de ovan återgivna berättelserna i åtanke är det inte svårt för oss att förstå att de intervjuades 

resande till SIHS också har att göra med självförbättring. Resandet till evenemanget blir ett sätt att 

engagera sig aktivt i byggandet av självförståelsen som kunskapssökande hästmänniska och att 

kommunicera sig själv som en sådan, något som stöds av de teser som förklarar att köp av upplevelser 

kan ses som sätt att understryka och kommunicera identiteten samt förändra densamma.
270

  De reser 

inte bara för att blicka bakåt utan också för att drömma om framtiden. 

Vi kan ana en förhoppning hos dem att förbättra relationen till de egna hästarna och här kommer 

återigen människors romantiska relation till hästar till uttryck.
271

 Kunskapssökandet som en viktig 

komponent i ett gott horsemanship blir uppenbart en av evenemangets attraktionskrafter.
272

 Här blir 

det intressant att jämföra med Helgadóttirs samt Helgadóttirs och Sigurðardóttirs studier, där 

turridningsföretagen menade att de snarare var företagare i horsemanship än i turism och helst beskrev 

sina kunder som resesällskap med delat intresse för hästar. Att kunna utbilda sina kunder i 

horsemanship var ett viktigt kvalitetskrav de ställde på sina produkter, vilket de även trodde att deras 

kunder också ställde.
273

 Här ser vi att denna uppfattning även finns hos evenemangsbesökare vid 

hästsportsevenemanget SIHS. Vad är det då för en typ av turism? Om vi jämför detta med Ollenburgs 

kategorisering av hästturismprodukter kan vi förstå resandet till Globen som en form av urban 

kunskapsturism med hästen som grundattraktion.
274

 

5.3.5 Traditioner och riter 

I avsnittet om relationer och resesällskap föreslogs, med stöd av argument från Sahlberg, tolkningen 

av resandet till SIHS som en identitetsskapande social rit i och med ”Signes” intervjusvar där hon 

beskrev hur hon upplevt det som ett måste bland sina hästintresserade bekanta.
275

 Denna tolkning går 

att styrka ytterligare med en annan av hennes utsagor. I intervjun utbrister hon nämligen i ett utrop 

medan hon berättar om sina minnen och säger att hon så gärna skulle vilja åka dit. Hon berättar att hon 

egentligen skulle vilja åka dit varje år om hon hade möjlighet. Intervjun sker bara några dagar innan 

det årets show och hon menar att när det börjar närma sig ordentligt så blir hon extra sugen på att ta 

sig dit. I det här fallet skulle man kunna se det som att intervjun är en trigger i vardagen, liknande en 

sådan påminnelse eller ledtråd som Pine och Gilmore förklarar.
276

 Vi kan också märka att 

intervjupersonen har koll på året, att hon vet när evenemanget brukar äga rum. ”Signe” visar också på 

ett tydligt sätt en önskan om att regelbundet uppleva SIHS.  

Som tidigare beskrivits var de sociala relationerna avgörande vid ”Stinas” första besök vid 

evenemanget. I stallet där hennes pappa hade sin häst stallad hade hästägarna en tradition att 

gemensamt åka till SIHS varje år. Det som är spännande här är att intervjupersonen själv pekar på ett 

rituellt beteende utan att ha blivit tillfrågad om hennes återupprepade resor till Globen kan vara av en 

sådan karaktär.  Vi kan beskriva intervjupersonernas återbesök vid evenemanget som en form av 

tradition eller rit, men när de själva sätter ord på det och beskriver sitt resande som just traditioner, 

vinner en sådan tolkning kraft. 

                                                      
270 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) s. 27 
271 Helgadóttir. G (2006) s.536, 540f , 546; Birke. L (2007) s. 218f, 223, 233 
272 Mellberg. M (1995, 2000) s. 10f, 18f 
273 Helgadóttir. G (2006) s. 546; Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008) s. 118f 
274 Ollenburg. C. (2005) s.49f 
275 Sahlberg. B (2004) s. 16, 78ff 
276 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 102ff 



54 

 

Vi har tidigare sett hur de positiva minnena intervjupersonerna har av evenemanget kan påverka dem 

att resa dit. När ”Angelica” berättar om hur hon påverkas när hon blir påmind om evenemanget genom 

broschyrer och reklam förklarar hon såhär: 

”… och då har det ju påverkat kan man säga ’Just, ja! Nu är det snart Globen Horse Show!’ och sådär 

liksom och så har man tänkt vad man vill åka på och sådär men annars så… så var det ju förut när jag var 

yngre då var det ju som en liksom tradition litegrann att man åkte dit.”277 

När ”Angelica” utvecklar hur minnena påverkat henne säger hon att det blivit nästan som en 

jultradition att resa dit. Lite som att fira första advent. För henne är det både en hästshow men också 

ett sätt att inleda julfirandet. Intressant är här att ”Camilla” jämför de nostalgiska känslor hon upplever 

kring evenemanget med de nostalgiska känslor som uppstår kring att se gamla julkalendrar och att det 

frambringar en känsla av jul hos henne. Det viktigaste man tar med sig hem är enligt ”Angelica” 

upplevelsen som helhet, känslan av att någon idol vunnit men också att få lite stämning med sig hem 

inför julen, som hon uttrycker det. Att följa evenemanget kan alltså uppfattas som en självklar del i de 

intervjuade hästmänniskornas årsrytm eller cykel och då en nästan lika självklar del som att fira jul.  

Om vi ser traditioner som någonting återupprepat innebär det att alla de intervjuade engagerat sig i en 

sådan, trots att inte alla uttryckligen beskriver sitt resande med ordet tradition, eftersom de alla under 

längre tid följt evenemanget på olika sätt. Traditioner lyfts av Sahlberg fram som exempel på riter och 

menar att de är beteenden som utförs kollektivt för att exempelvis understryka gemenskap med en 

grupp och bygga identitet.
278

 Det är tydligt att detta stämmer överens med det återupprepade resandet 

till Globen hos dessa intervjuade fem, speciellt om vi drar oss till minnes hur mycket gemensamt deras 

berättelser har med Syssners förklaring av kontinuiteter som något återkommande i berättelsen om 

vilka vi är och blivit.
279

 Deras resande bär alltså drag av rituellt beteende. 

5.4 Gruppbildningar och ”vi och dom” – tänkande 

5.4.1 När den krackelerade gemenskapen spricker  

I avsnittet där stämningen som besöket framkallar beskrevs liknades arenan vid en krackelerad 

gemenskap. Vi kunde se hur de intervjuade fascinerat beskrev gemenskapen de upplevde. ”Tove” 

berättade att hon upplevde en vi-känsla, ”Camilla” förklarade hur viktigt det var att få känna sig som 

en i gänget och ”Signe” förklarade att trots att alla har olika inriktningar så finns där en 

sammanhållning mellan besökarna under evenemanget. Den krackelerade gemenskapsmosaiken är 

dock mycket skör, vilket detta avsnitt kommer visa. 

”Stina” berättar att hon åtminstone besökt evenemangets tillhörande ridsportsmässa en gång och då i 

samband med sitt senaste besök. När hon berättar om sina upplevelser därifrån, minns hon först att det 

var mycket folk och trängsel. Även ”Signe” vittnar om att där var trängsel, nästan för mycket folk, 

som hon upplevde det eftersom hon inte var så gammal och inte så van. När hon berättar om vilka 

upplevelser hon har av mässan specifikt, säger hon att det mest är positiva sådana. Där finns mycket 

att se på, många utställare och oftast bra priser. Men, säger hon, att samtidigt som det är bra att det är 

mycket där så blir det ändå alldeles för trångt. I intervjun delar hon med sig av sina knep för att 

undvika trängseln. Hon berättar att hon brukar passa på att gå in där samtidigt som någon av 

föreställningarna pågår, eftersom det är lite mindre folk därinne då.  
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När ”Angelica” berättar om sina minnen från sitt första besök, tar hon också upp alla saker som fanns 

att se på mässan i Annexet intill som hon tyckte var spännande. Att mässan fastnade i minnet tror hon 

beror på att det genererade en viss stämning det också, att det fanns så mycket att se på. När vi i 

intervjun glider in på ämnet som rör hennes sämsta minnen från besöket, berättar ”Angelica” att dessa 

kommer från mässan. Hon menar att det är alldeles för trångt så att man nästan inte kan gå. Hon ger 

också uttryck för negativa känslor som uppstått om hon blivit sjuk efter att ha gått runt därinne i 

trängseln och värmen bland alla människor. Att mässan funnits därintill har varit viktigt för 

”Angelicas” lockelse att resa till evenemanget. När hon rest dit har det funnits med i planeringen att se 

till att få tid att gå på mässan, antingen innan eller efter en föreställning. De gånger hon inte hunnit gå 

där och titta, har hon blivit lite missnöjd om hon inte fått se på allting utan missat vissa delar. För 

”Angelica” är mässan en viktig del av helhetsupplevelsen. Vad som är intressant är att stämningen 

finns kvar trots trängseln och att mässan i sig genererar lite av den stämning hon vill åt. 

”Camilla” förklarar att de övriga besökarna är viktiga för upplevelsen, för om inte de fanns så skulle 

det inte bli ett sådant tryck. För att få det där speciella trycket måste det vara många. I alla fall så länge 

man sitter och tittar på föreställningen, men i toalettkön är det krig som gäller, menar hon. När 

situationen förändras som här blir besökarna konkurrenter om någonting istället för viktiga delar i en 

eftertraktad gemenskap. Här kan vi göra en intressant koppling till teorin. Som vi förstått blir olika 

delar av identiteten aktuella att markera beroende på vad situationen kräver, enligt Engbloms 

förklaring.
280

 

”Camilla” säger också i intervjun att hon tycker att mässan i sig var jättebra och att hon tycker om att 

gå runt och titta i montrar men tycker att det var för mycket folk för att hon skulle kunna njuta av den. 

Hon anser dessutom att den var lite för liten. Hon hade önskat att den var lite större med fler utställare 

och mer att se på samt att det var luftigare med folk. ”Camilla” berättar i intervjun att hon fram emot 

att få gå på mässan inför sitt kommande besök. När hon ser tillbaka på sitt första besök är det första 

hon berättar om trängseln på mässan. Hon beskriver det som alldeles för trångt för att man skulle 

kunna röra sig. Även om hon inte hade något speciellt hon ville köpa just då, var det lite tråkigt 

eftersom hon inte riktigt fick tid att se sig omkring ordentligt bland det som fanns utställt. Speciellt 

eftersom det i hennes mening fanns mycket spektakulära saker att se där. Hon berättar exempelvis om 

hästutrustning som var dekorerad utöver det vanliga med Swarowskistenar och annorlunda färger som 

man kanske inte hittar i en vanlig butik, men där finns också lite dyrare och finare saker och också bra 

mässrabatter. Därför menar hon att det blir tråkigt med den hindrande trängseln eftersom hon inte 

tycker att det är speciellt trevligt att plöja sig fram med armbågarna till en försäljare för att kunna köpa 

något.  

Vad vi kan läsa ut av det ovan beskrivna är att den redan sköra krackelerade gemenskapskänslan 

spricker rakt igenom när den utsätts för påfrestning. När besökaren lämnar arenan för att göra något 

annat på evenemangsområdet blir de övriga besökarna istället hindrande störningsmoment. I 

teoriavsnittet lyftes Mossbergs samt Hanefors och Mossbergs förklaringar av begreppen 

upplevelserum och upplevelseområde fram, där upplevelserummet förklaras som den byggnad eller 

dylikt som turisten för tillfället upplever och som den plats där arrangören eller företaget har möjlighet 

att påverka besökarens upplevelse.
281

  Jag tolkade därefter Ericsson Globe Arenas som ett exempel på 

upplevelserum. Som vi har sett ovan förändras situationen när upplevelserummet förändras, något som 
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vi med hjälp av Engbloms förklaring förstått får betydelse för vilken del av identiteten som blir viktig 

just då, vilket leder till att relationen till andra omkring förändras.
282

  

Besökarna är i ena stunden delar av en sammanhållen gemenskap och i den andra konkurrenter. Det 

förenande och gemenskapsbildande hästintressets paraply kan dock snabbt fällas ut igen, vilket 

exempelvis ”Angelica” förklarar när hon berättar även mässan genererar stämning. Detta känner vi 

igen från Engbloms beskrivning av teorin att en och samma individ beroende på situation kan ha flera 

identiteter som står i motsats till varandra.
283

 Detta illustrerar också fint att de olika nivåerna av 

identitet blir viktiga i olika situationer.
284

 

Vad är det då de konkurrerar om? Vad är det som förändrar situationen? Precis som Mossberg 

förklarar påverkar de andra besökarna individens upplevelse. Antingen är de viktiga för att kunna 

känna gemenskap med eller också blir de irriterande rivaler i långa köer, menar hon.
285

  ”Camillas” 

intervjusvar ovan om krig i toalettkön och betydelsen av de många andra för känslan av ett tryck under 

föreställningen illustrerar detta med tydlighet.  Kanske når vi än mer klarhet i frågan om vi går tillbaka 

till Urrys och Larsens förklaring om de kollektiva blickarnas atmosfärbyggande effekt, där turisten får 

känslor av att smälta in i ett attraktivt sammanhang och jämför detta med deras beskrivning av hur 

turisten attraheras av att kasta romantiska blickar på sin omgivning. De menar att attraktionen då 

istället ligger i relationen mellan det turisten vill se och hen själv samt att andra besökare stör denna 

relation istället för att vara viktiga medlemmar i en högt skattad gemenskap som i fallet med de 

kollektiva blickarna.
286

 Jag menar att det är detta som förändras när de lämnar den upplevda 

gemenskapen bakom sig inne i själva arenan och istället går in på mässan där de vill se på det som 

finns utställt i montrarna, men då finns trängseln där och de många andra besökarna hindrar deras 

blickar på det utställda. Den förändrade attraktionen förändrar situationen och den krackelerade 

gemenskapsmosaiken brister därav. 

5.4.2 Jag  och vi på läktaren och dom på manegen 

Möjligheten att identifiera sig med de som uppträder, att fascineras över vad de kan och att inspireras 

och motiveras av det samma som en del av evenemangets attraktionskraft har redan diskuterats. Som 

vi såg i avsnittet ovan är den upplevda gemenskapen skör och spricker lätt beroende på situation. 

Krackeleringen utsätts även för andra test än trängsel och köer. Detta är något som ”Camilla” vittnar 

om i vårt samtal när hon svarar om relationer till andra hästmänniskor kan ha påverkat henne att resa 

till evenemanget. Efter att ha förklarat hur hon lockas till föreställningar där människor som är duktiga 

inom hennes intresseområde, fortsätter hon så här: 

”Däremot så är jag ju inte så intresserad av att se alla snofsiga ryttare, liksom, alla dom här youngriders 

som tycker att dom är kungar och liksom… ja, det är klart att dom är duktiga, annars skulle dom inte vara 

där men det finns ju fortfarande saker som… ja, dom har lyckats att hitta en bra häst, dom har 

förutsättningar redan innan för att kunna bli duktiga och… alla såna saker. Så dom… dom drar inte mig dit 

även om jag såklart tycker att det är kul att titta på… men det är ju inte det som liksom lockar mig.”287  

I det citerade intervjusvaret är gemenskapen som bortblåst och vi ser en gränsdragning ske av en 

åskådare gentemot en grupp uppträdande, något som bryter av mot den annars gemytligt beskrivna 

gemenskapskänslan inne i arenan. En gränsdragning mellan ett jag och ett dem på ett sådant sätt på 

som stämmer med både Syssners och Engbloms förklaring av relationella identiteter och vi- och dom 
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tänkande.
288

 Återigen kan vi märka av den irritation som vi tidigare sett ”Camilla” visa mot en grupp 

hon beskrivit som snobbig, vilket visade sig ha mycket gemensamt med de av Syssner beskrivna 

förklaringsmodellerna om in- och utgrupper, där dålig stämning mellan grupper visserligen inte är ett 

måste för att sorteringen i dessa grupper ska komma till uttryck.
289

 Förvisso erkänner ”Camilla” dessa 

ryttares kompetens men hennes föreställning om att de inte behövt kämpa lika hårt som andra utan fått 

en del av sin framgång serverad framstår som en nagel i ögat.  Likt NH-förespråkarna i Birkes analys 

ser vi här en gränsdragning eller exklusion ur ingruppen på basis av social tillhörighet och klass.
290

  

Som vi tidigare sett satte ”Camillas” föräldrar käppar i hjulet då hon ville resa till evenemanget som 

barn eftersom de tyckte att det var lite för dyrt. Om det gjort att hon känt sig exkluderad från den 

grupp hästmänniskor som hon sett resa till evenemanget kan vi enbart spekulera kring, däremot 

uppvisar hon liknande känslor som de i Birkes som känt sig exkluderade från den konventionella 

hästvärlden, på grund av hästens roll som statussymbol och koppling till överklassen.
291

 Vad som ändå 

talar för en sådan upplevd exkludering är den starka känslan av gemenskap eller det tryck hon 

upplever under evenemanget kombinerat med hennes önskan om att känna sig som en i gänget. I 

intervjun med ”Tove” blir inte några negativa erfarenheter till följd av trängsel eller dylikt ett 

samtalsämne. Däremot sker ändå en gränsdragning gentemot andra. Dessa andra definieras aldrig i 

intervjun men det gör dock det som hon kallar för vi-känsla när hon förklarar hur hon upplever 

stämningen i arenan. När ett vi definieras dras gränser, vilket leder till att även ett dom bestäms.
292

 

Lägger vi detta till den gemenskap som alla intervjuade under evenemanget kände sig delaktiga i samt 

”Signes” förklaring av resandet till evenemanget som ett måste i kombination med det tidigare 

beskrivna traditionella eller rituella resandet till evenemanget, framträder en bild av en grupp i form av 

dom som av någon anledning inte rest eller reser till evenemanget. Kan det vara denna utgrupp som 

”Camilla” känt sig förvisad till? Är de negativa känslorna en följd av en sådan upplevd exkludering 

som Syssner beskriver mellan in- och utgrupper?
293

 

5.4.3 Vi och dom i resesällskapet 

Något som undersökts tidigare i analysen är minnen men också möjligheten att identifiera sig med de 

uppträdande. När ”Stina” berättar om minnet av de jämnåriga ponnyryttarna frågar jag om möjligheten 

att kunna identifiera sig med någon av de uppträdande är viktig. På det svarar hon att hon tror att det 

var viktigt när hon var barn att det fanns andra barn med i föreställningen. Annars tror hon att det hade 

blivit lite för vuxet och långtråkigt. Nu har det förändrats litegrann, menar hon. Att kunna identifiera 

sig med någon är inte viktigt på samma sätt eftersom åldern på de uppträdande inte är lika viktig 

längre. Nu är det kunskaperna från en person hon beundrar och vill efterlikna som söks och det 

gemensamma intresset väger tyngre. Det första vi ser är minnet av en tidigare gränsdragning där 

barnens intressen ställs mot de vuxnas. Det andra vi ser är en förflyttning av dessa tidigare 

åldersgränser. I och med att ”Stina” gått från barndomen till vuxenlivet, kan hon känna större 

samhörighet med andra som befinner sig i vuxen ålder. I hennes berättelser finner vi dock något 

motsägelsefullt eftersom ”Stina” också berättat att hon speciellt minns körningen från det första 

besöket på grund av att hon tyckte om det eftersom det var hennes pappas intresse, vilket i den här 

undersökningen tolkats som solidaritetskänslor på basis av familjegemenskap.  
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När ”Angelica” ska förklara varför hon ibland har gått på hoppningen eller de lite mer spexiga 

föreställningarna när dressyr annars är det som ligger närmare hennes eget intresse, förklarar hon att 

vid de besök då: 

”man haft andra med sig… som kanske inte är, liksom, lika insatta eller så har man gått på dom själv för att, 

ja, det är roligt att titta på.”294 

Här ser vi ett annat exempel på vi – och dom tänkande som påminner litegrann om den markering som 

”Signe” gjorde mot ridskoleryttarna, en grupp hon inte ville se sig som medlem av eftersom hon själv 

kände att hon har större kunskaper än dem. Det ”Angelica” förklarar i citatet är att de i resesällskapet, 

som hon själv, med högre kunskaper än de andra som kan mindre får anpassa sig. Således ser vi hur 

viet i resesällskapet bryts ned i ytterligare mindre grupper samtidigt som det är en sammanhållen 

helhet, vilket är ännu ett exempel på att identiteter finns i olika nivåer.
295

 Vi ser också ytterligare 

exempel på personer som har identiteter som står i motsats till varandra, i ”Stinas” fall längre tillbaka i 

tiden, samt hur en person kan tillhöra flera olika grupper samtidigt, liksom vi- och dom relationer 

människor emellan även det skiftar med situationen.
296

 

5.5 Souvenirer som markör för identitet 
I teoriavsnittet lyftes användandet av hästsportens fackspråk fram som markör för identitet.

297
 Nu 

vänder vi istället blicken mot souvenirshopping i samband med evenemangsbesöket och souvenirens 

roll som identitetsmarkör. 

”Stina” talar i intervjun om att det på Ridsportsmässan finns många saker att se på. Sedan berättar hon 

också att hon där, vid sitt senaste besök, träffade Lena Furberg som ritat många av de hästserier som 

hon läste som barn. När hon svarar på frågan om vilken betydelse Ridsportsmässan har för hennes 

helhetsupplevelse och om den betyder något för att hon ska vilja resa dit igen beskriver hon det som 

att man får ut lite mer av besöket än bara själva föreställningen. Detta gör att vi kan tolka det som att 

mässan mest får en kompletterande funktion medan huvudattraktionen fortfarande är föreställningarna 

och showerna. När jag ber henne att specificera vad hon får ut utöver bara showen uttrycker hon sig 

såhär: 

”Ja… det är lite svårt att … Ja, gud, vad får man ut utöver… alltså det blir ju ett tillfälle att se lite nya 

grejer… Alltså det, för min del när jag var där…. Att få träffa Lena Furberg var ju jättekul liksom för att hon 

var lite av… lite halvt av en idol när man var mindre liksom för att hon gjorde så bra serier som man älskade 

att läsa då liksom… Och sådär. Och sen vet jag inte vad det har varit för andra utställare och sånt men det … 

alltså jaa… Det kan ju vara lite intressant och inspirerande och gå på en sån mässa också.”298 

Hon berättar att hon läste mycket Min Häst, som Furberg ritade serierna i, när hon var barn. Visst läste 

hon andra hästtidningar ibland, men hon återvände alltid till Min Häst eftersom hon kunde sakna 

tecknarinnan. En tid prenumererade hon också på tidningen. Av hennes intervjusvar kan vi förstå att 

hennes besök på Ridsportsmässan gav ännu fler påminnelser om barndomsminnen samt innebar en 

möjlighet att inspireras ytterligare. 

På frågan om hon har köpt någonting på mässan svarar hon att hon köpte en originalteckning av Lena 

Furberg som nu hänger i det rum där hon bukar sova när hon är på besök hemma hos sina föräldrar. 

När hon tänker tillbaka så tror hon inte att den har speciellt stor betydelse för hennes upplevelse av 

evenemanget. Däremot menar hon att när hon ser på den så påminns hon om hur roligt hon tyckte att 
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det var att träffa sin barndomsserietecknarinna och att det leder henne till att tänka på hur hon 

uppskattar att ha en originalteckning av densamma. Hon förtydligar dock att detta inte har någon 

betydelse för hur hon minns evenemanget i övrigt eftersom hon ändå har så många positiva 

upplevelser från själva showen, förutom att det gav henne en positiv upplevelse av själva mässan. 

Huvudattraktionen är fortfarande föreställningarna medan mässan fungerar som möjlighet att utvidga 

helhetsupplevelsen.  

”Camilla” beskriver det på liknande sätt. Hon menar att mässan är ett stort plus men att den inte är en 

del av huvudattraktionen. Hon reser inte till Globen för mässans skull utan för att uppleva själva 

showen. Eftersom hon inte hade något speciellt att köpa, berättar hon, hade hon ingenting att leta 

målsökande efter. Därför tog hon sig inte för att leta reda på någon att handla från i trängseln. Turister 

som trivs köper mer, skriver Mossberg.
299

 Att detta stämmer med ”Camillas” intervjusvar är solklart 

eftersom hon ogillade upplevelsen av trängseln och därför inte köpte något.  

För ”Signe” är det dock lite annorlunda. Hon berättar att hon blev väldigt fascinerad av 

ridsportsmässan vid sitt första besök eftersom där fanns så mycket och att hon överlag kan känna 

tillfredsställelse av att få shoppa där. En av de viktigaste upplevelserna som hon söker är att få se allt 

nytt. Det är en mycket betydelsefull del för henne förklarar hon och en av anledningarna till att hon 

reser dit. Grunden för samhörighetskänslan, förklarar hon, ligger i att alla är där av samma anledning. 

Främst för hästarnas skull, för att få se shower, träffa folk och för att få shoppa. ”Signe” berättar att 

hon köpt någonting på mässan varje år hon har varit där. Det har varit saker både till henne själv och 

till hästarna. Samtidigt som det är mycket annat som händer under evenemanget är det viktigt för 

henne att få se vad som är nytt och vad som händer produktmässigt på marknaden. Här kan vi alltså se 

att även Ridsportsmässan är en del av huvudattraktionen. 

I intervjun med ”Tove” berättar hon att hon har positiva upplevelser av mässan. Det finns mycket att 

se, det är roligt att gå omkring där och hon brukar alltid hitta något att köpa. När hon hade lite mer 

hand om sin egen häst var det mest utrustning hon köpte. Vid det senaste tillfället så blev det istället en 

kylskåpsmagnet med en rolig text på. Hon tror inte att det som hon har köpt har påverkat speciellt 

mycket hur hon minns evenemanget mer än att hon minns hur det var när hon var där, i alla fall när 

hon ser på kylskåpsmagneten. Om det hon köpt har betydelse för att hon ska vilja åka dit igen, tror hon 

absolut. När hon ser på någonting och påminns, gärna i samband med någon reklam, kommer de där 

positivt laddade tankarna, eller energierna som hon uttrycker det, fram. Hon menar att mässan har stor 

betydelse för hennes helhetsupplevelse av evenemanget:  

”Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen… och just att det är mycket människor som har hästar också sådär så 

kan det vara roligt att få kolla på grejer och bli lite… (skratt) ja man blir lite extra köpsugen efter att ha 

kollat på… kollat på showen och sådär och fått lite… ja men såhär… lite mer tankar och så.”300 

”Tove” tror till viss del att mässan kan vara en av anledningarna till att hon vill resa tillbaka och se 

evenemanget, men att det har förändrats sen hon inte längre har hand om sin häst själv. Att mässan i 

sig var viktigare förr och lite mindre viktig nu sedan vardagslivet med hästarna ser annorlunda ut. Vad 

”Tove” berättar är att de nya tankarna och idéerna, som hon inspirerats av från föreställningarna hon 

varit på, påverkar hennes köpbeteende. Detta är värt att uppmärksamma eftersom inspiration och 

kunskap från människor som kan mer än hon var en av anledningarna till att hon reste dit.  

Även ”Angelica” uppskattar det stora utbudet på mässan samt att man slipper billiga saker där. Hon 

tycker dessutom att hon alltid hittar det som hon tänkt ut innan resan att hon behöver köpa. Hon 

                                                      
299 Mossberg. L (2003) s. 39f 
300 Intervju med ”Tove” 12 november 2012 



60 

 

berättar också att hon alltid hittar intressanta nyheter vad gäller saker som exempelvis utrustning och 

foder, som det görs reklam för under mässan och att det är spännande att gå runt och titta på allt detta. 

”Angelica” berättar också att hennes fokus för vad hon letar efter på mässan har förändrats sedan hon 

var barn. Då var det utställningsmontrarna med hästserier som var viktigast. Hon berättar att hon 

kunde köpa flera Wendy- tidningar till lågt pris och dessutom få saker till, kanske någon leksak. Även 

om det var Wendy hon köpte i Globen, berättar hon att hon annars brukade läsa Min Häst eftersom hon 

prenumererade på den. Liksom för ”Stina” blir det alltså också för ”Angelica” en möjlighet att 

påminnas om barndomens fascination då hon går på mässan. Det rör sig dessutom även i hennes fall 

om att få inspiration och upptäcka nyheter i likhet med ”Signes” beskrivning. 

Vad hon också berättar är att hon egentligen aldrig köpt så mycket saker men att hon ändå alltid köpt 

någonting. Hon säger att hon har köpt allt möjligt. Ibland har det blivit ridbyxor och ibland julklappar, 

exempelvis en tavla av en konstnär som målade hästar. ”Angelica” berättar i intervjun att hon försöker 

att inte köpa så mycket och att det kan vara mysigt att bara gå runt och titta också. På frågan om hur 

viktigt det är för henne att köpa med sig något hem svarar hon såhär: 

”Eh…(skratt) Ja, man skulle väl kanske inte vilja att det var så viktigt men ändå så känns det väldigt mysigt 

när man har varit någonstans och man har något med sig hem… eftersom att det har blivit litegrann av en 

tradition då… tradition också att man har det när man är… åker därifrån.”301 

Av citatet ovan kan vi uttyda att det för ”Angelicas” del ingår i traditionen, som tidigare kopplats 

samman med Sahlbergs förklaring av sociala och identitetsskapande riter, att ha köpt med sig något 

hem.
302

 Något annat, som även det tidigare beskrivits, är att ”Angelica” gärna vill ha någon att dela 

och prata om upplevelsen med samt att detta är viktigt på hemvägen då alla pratar om jämför vad de 

har sett och köpt. Tidigare i analysen har detta diskuterats som ett sätt att visa solidaritet och skapa en 

gemensam identitet. Här kan vi tolka jämförandet som ”Angelica” beskriver, som försök att 

understryka det gemensamma med hjälp av souvenirer som identitetsmarkörer för att uppfattas som 

medlem av en bestämd grupp, något som påminner om Engbloms förklaring av teorin om att 

situationen kan påverka hur individen talar eller klär sig för att markera samhörighet.
303

 

Sammantaget kan vi se att de souvenirer de köpt rört sig om ömsom heminredning och tidningar, 

ömsom utrustning att använda i det vardagliga stallivet och då både till sig själva och sina hästar. 

Ibland handlar det också om gåvor åt andra. Det här är något som vi kan gräva vidare i eftersom det 

intressanta i att köpa saker som heminredning eller saker som hästutrustning och ridkläder är att det är 

saker som används och syns. När det handlar om just ridkläder eller hästutrustning så är det dessutom 

saker att visa sig själv och sin häst i. Exempelvis förklarar Syssner att en individ kan omge sig med 

detaljer i sin hemomgivning, för att skicka signaler om hur hen vill uppfattas av andra eller sig själv.
304

 

För några av de intervjuade var mässan en del av evenemangets huvudattraktion och ”Angelica” hade 

till och med tankar redan innan evenemanget på vad hon skulle vilja köpa på plats. För de andra 

fungerade den mest som en extra positiv detalj och ingen egentlig nödvändighet. På Ridsportsmässan 

konsumerar de också nyheter och fördjupar sig i de nya idéer de fått av att se föreställningarna, vilket 

gjorde ”Tove” köpsugen. Detta kan ses som en likhet med Daniels och Normans resultat att besökare 

med hög identifikation med sporten handlade för mer på plats, skillnaden är dock att ”Camilla” inget 

alls köpte trots att hon ser sig och vill ses som hästmänniska.
305

 

                                                      
301 Intervju med ”Angelica” 22 november 2012 
302 Sahlberg. B (2004) s. 16, 78ff 
303 Engblom. C (2004) s.14 
304 Syssner. J (2011) i Syssner. J (red. 2011) s. 70f 
305 Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) s.208f 
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Att köpa souvenirer kan, enligt Pine och Gilmore vara ett sätt att framkalla minnen av det man upplevt 

längre fram.
306

 I teorikapitlet lyftes även Urrys och Larsens beskrivning fram av hur fotografier långt 

efter att de tagits skapar nya upplevelser genom dagdrömmar bland minnen.
307

 Det viktiga är, förklarar 

Hanefors och Mossberg, vad det köpta symboliserar för turisten.
308

  

Vilken effekt kan då souvenirerna ha på de intervjuade i den här undersökningen? Vi har tidigare sett 

att de har påverkats av vänners och bekantas berättelser, men också hur de påverkats av påminnelser i 

deras vardagsmiljö i stallet, samt att de påminns om mässan då de ser på det de köpt där. Därför kan vi 

gå tillbaka till Pine och Gilmore och påstå att de får en liknande effekt som den de tillskriver de 

ledtrådar, som i deras mening, styr och påverkar upplevelsen då de finns utplacerade i individens 

omgivning.
309

 Souvenirerna leder i de intervjuades berättelser in tankarna mot evenemanget på ett sätt 

som liknar Urrys och Larsens beskrivna resande genom dagdrömmande.
310

 I ”Angelicas” berättelser 

får det köpta dessutom rollen som diskussionsunderlag i och med viljan att jämföra upplevelser på 

vägen hem. Kanske kan vi tänka oss att de får en liknande roll i vardagslivet i stallet och där bli 

föremål för sådana identitetsskapande och gemenskapsbildande samtal som Engblom beskriver?
311

   

                                                      
306 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 104 
307 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 180 
308 Hanefors. M., Mossberg. L (2007) s. 214 
309 Pine II. B. J., Gilmore. J. H (1998) s. 102ff 
310 Urry. J., Larsen. J (2011) s. 180 
311 Engblom. C (2004) s. 19ff 
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6 Slutsats 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur resande till och återbesök vid hästsportsevenemang kan ligga 

till grund för identitets- och gemenskapsbildning samt tillhörighets – och solidaritetskänsla hos 

besökarna. Syftet var också att belysa specifika särdrag i processen samt att diskutera hur och varför 

dessa evenemang kan ligga till grund för gemenskapsbildning och identiteter. Detta avgränsades till att 

endast omfatta besökare till SIHS. 

En slutsats vi kan dra är att de intervjuade attraheras av evenemanget på grund av deras kärlek till 

hästar, men det är också tydligt att de reser för att uppleva en stämning av samhörighet och gemenskap 

som bygger på föreställningen om det delade hästintresset som paraply att samlas under. Detta är dock 

en krackelerad gemenskap som lätt spricker då den utsätts för påfrestning i och med förändrad 

situation, vilket kommer till uttryck i grupperingar, vi- och dom positioneringar och inbördes 

gränsdragningar. Ibland beroende på olika inriktning och ålder, ibland på grund av social klass eller 

olika kunskapsnivå. Ytterligare en slutsats av undersökningen är att de reser för att återuppleva gamla 

minnen och känna nostalgi, men också för att skapa nya minnen, tillägna sig kunskap och utvecklas 

genom att inspireras av någon de beundrar och vill efterlikna. Minnena från evenemanget blir sedan 

delar i berättelsen om hur de utvecklat sin identitet som hästmänniskor. Resandet till evenemanget 

beskriver de som en självklar tradition, ett måste i årscykeln, en rit att engagera sig i. Påminnelser om 

evenemanget av olika slag blir till en begäran om att återbekräfta den gemensamma identiteten och 

resultatet blir en ny resa eller en önskan om att resa. 

Att SIHS lagts ned och flyttats till en ny arena med nytt namn angavs i uppsatsen inledning.
312

 

Resultaten av den här undersökningen visar att de intervjuades resande kan ses som deltagande i 

sociala identitetsskapande riter, som enligt Sahlberg, ofta har bindningar till specifika platser.
313

 Detta 

resande har dessutom mycket gemensamt med det som Larson och Fredriksson kallar för 

nostalgisportturism.
314

 Därför är ett förslag på vidare forskning att undersöka om och hur turister med 

liknande erfarenheter som de i den här undersökningen förändrat sitt resande i och med bytet till 

Friends Arena. Annan forskning om hästturism som också kan vara intressant är forskning som rör 

annat än bara sporten, där attraktionen bakom resandet rör kunskapsinhämtning så som medverkan vid 

kurser. Även kunskap som rör resande för deltagande i andra delar ingående i hästlivet som 

exempelvis att rida för speciella tränare eller evenemang rörande avelsverksamhet, t.ex. 

hingstvisningar, är intressant. 

Jag är den första att instämma i att det finns för lite forskning om hästturism och undrar, likt 

Wennebro, om det beror på hästsportens låga status i och med dess kvinnodominans.
315

 Då Larson och 

Fredriksson beskriver hur den manliga besöksdominansen under sportevenemang vid arenor sakteligen 

utmanas då kvinnorna långsamt blir fler och ger damfotbollen som exempel, undrar jag om 

hästsportturismen helt glömts bort?
316

 Alla som besökt ett ridsportsevenemang vet att läktarna dignar 

av kvinnor. Här och var sticker enstaka män ut i massan. För att förstå och kunna råda bot på 

problemen efterlyser jag en genusanalys av sportturismforskningens prioriteringar. Dessutom vore 

forskning som undersöker vad som motiverar de få män som ändå deltar i hästturism. Är de aktiva 

utmanare av rådande könsnormer eller följeslagare till hästintresserade kvinnor? Eller reser de av helt 

andra anledningar? 

                                                      
312 http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3433176.ece  2015 -10- 22 
313Sahlberg. B (2004) s. 16,78ff  
314 Larson. M., Fredriksson. C (2007) i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) s. 184 
315 Wennebro. T (2004) s. 20 
316 Larson. M., Fredriksson. C (2007) i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) s. 185f 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3433176.ece


63 

 

7 Referenser 

7.1 Litteratur 
Beeton. S (2001) ”Horseback Tourism in Victoria, Australia: Cooperative, Proactive Crisis 

Management” i Current Issues in Tourism. 4:5, 422-439 

Beeton. S (2002) ”The Cost of Complacency: Horseback Tourism and Crisis Management Revisited” i 

Current Issues in Tourism. 5:5, 467-470  

Berg. B, L (2009) Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Pearson Education, 

Inc/ Allyn & Bacon 

Birke. L (2007) ”Learning to Speak Horse”: The Culture of ”Natural Horsemanship” i Society and 

Animals 15, 217-239 

Bryman. A (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Cserhalmi. N (1997, 2008) Fårad mark – Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. 

Lund: Författaren och Bygd och Natur 

Daniels. M. J., Norman. W.C. (2005) ”Motivations of equestrian tourists: an analysis of the colonial 

cup races” i Journal of Sport Tourism. 10 (3), 201-210. 

Egeland. H (1990) ”På vandring – identitetsutvickling sett i lys av ’Back-packing’ ” i Nordisk 

samhällsgeografisk Tidsskrift. S. 73-81. 

Engblom. C (2004) Samtal, identiteter och positionering – Ungdomars interaktion i en mångkulturell 

miljö. Stockholm:  Almqvist och Wiksell International 

Hanefors. M., Mossberg. L (2007) Turisten i upplevelseindustrin. Lund: Författarna och 

Studentlitteratur 

Hedenborg. S (2013) Hästkarlar, Hästtjejer, Hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportsförbundet. 

Strömsholm: Susanna Hedenborg och Svenska Ridsportsförbundet 

Helgadóttir. G (2006)”The Culture of Horsemanship and Horse-Based Tourism in Iceland” i Current 

Issues in Tourism, 9:6, 535-548 

Helgadóttir. G, Sigurðardóttir. I (2008)”Horse-Based Tourism: Community, Quality and Disinterest in 

Economic Value” i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8:2, 105-121  

Hjerm. M., Lindgren. S (2010) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Korotan: Författarna och 

Gleerups Utbildning AB 

Klum. M.,Vesilind. P (2003) Hästfolk. Värnamo: Bokförlaget Max Ström s. 6-172 

Kvale. S., Brinkmann. S (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Författarna och 

Studentlitteratur 

Larsen. A, K (2009) Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Kristianstad: 

Författaren och Gleerups Utbildning AB 



64 

 

Larson. M., Fredriksson. C (2007) ”Destinationsutveckling genom evenemang – satsningar på 

sportarenor och multikoncept” i Bohlin. M., Elbe. J. (red.2007) Utveckla turistdestinationer – Ett 

svenskt pestpektiv. Stockholm: Författarna och Uppsala Publishing House AB 

Lindström. D (2004, 2006) Forntid i Sverige – En introduktion. Uddevalla: Bokförlaget Natur och 

Kultur 

Löwegren. M (2009) ”Marknadsföring och marknadslansering” i Landström. H., Löwegren. M. (red. 

2009) Entreprenörskap och Företagsetablering-Från idé till verklighet. Lund: Författarna och 

Studentlitteratur 

Mellberg. M (1995, 2000) Hästhållning i praktiken. Falköping: Natur och Kultur/ LTs förlag och 

författaren 

Mossberg. L (2003) Att skapa upplevelser - från OK till WOW! Lund: Lena Mossberg och 

Studentlitteratur 

Ollenburg. C. (2005) ”Worldwide structure of the equestrian tourism sector” i Journal of Ecotourism. 

Vol. 4, No. 1, p47-55 

Palmer. C. (1999) ”Tourism and the symbols of identity” i Tourism Management, Vol. 20, Issue 3, 

June, Pages 313-321 

Pine II. B. J., Gilmore. J. H. (1998) ”Welcome to the experience economy” i Harvard Business 

Review. Jul/Aug, Vol. 76 Issue 4, p97-105. 9p. 

Ridsport, 6/9 2012 

Sahlberg. B (2004) Rötter, Riter & Roller – Turism och resande i upplevelsesamhället. Östersund: 

ETOUR 

Strömberg. P (2007) ”Upplevelsekoncept i turistmiljöer” i Bohlin. M., Elbe. J. (red. 2007) Utveckla 

turistdestinationer - Ett svenskt perspektiv. Stockholm: Författarna och Uppsala Publishing House AB 

Syssner. J (2011) ”Identitet” i Syssner. J (red. 2011) Perspektiv på turism och resande. Lund: 

Författarna och Studentlitteratur 

Thomsson. H (2010) Reflexiva intervjuer. Lund: Författaren och Studentlitteratur AB 

Urry. J., Larsen. J (2011) The Tourist Gaze 3.0. London: Sage  

Wennebro. T (2004) Häst-Sverige som upplevelseindustri – Underlag för en nationell branchsatsning 

på hästturism. Turistdelegationen. Tillgänglig: http://www.lrf.se/PageFiles/7925/Hast_Sverige.pdf  

hämtad: 2012-12-10 

7.2 Internet 
http://www.stockholmhorseshow.com/om-evenemanget  hämtad: 2012-12-10 

http://www.stockholmhorseshow.com/ridsportmaessa hämtad: 2012-12-10 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3433176.ece  hämtad: 2015 -10- 22 

http://www.lrf.se/PageFiles/7925/Hast_Sverige.pdf
http://www.stockholmhorseshow.com/om-evenemanget%202012-12-10
http://www.stockholmhorseshow.com/ridsportmaessa
http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3433176.ece


65 

 

http://www.amnh.org/exhibitions/mythic-creatures/air-creatures-of-the-sky/greek-myths hämtad:2016-

01-17 

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/ hämtad: 2016-01-19 

https://web.archive.org/web/20120127190720/http://www.stockholmhorseshow.com/om-

evenemanget/historia hämtad: 2016-01-19 

https://web.archive.org/web/20120106013827/http://www.stockholmhorseshow.com/om-

evenemanget/arrangoerer hämtad: 2016-01-19 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/nostalgia hämtad: 2016-02-06 

7.3 Intervjuer 
Intervju med ”Stina” 11 november 2012 

Intervju med ”Tove” 12 november 2012 

Intervju med ”Camilla” 14 november 2012 

Intervju med ”Signe” 15 november 2012 

Intervju med ”Angelica” 22 november 2012 

  

http://www.amnh.org/exhibitions/mythic-creatures/air-creatures-of-the-sky/greek-myths
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/
https://web.archive.org/web/20120127190720/http:/www.stockholmhorseshow.com/om-evenemanget/historia
https://web.archive.org/web/20120127190720/http:/www.stockholmhorseshow.com/om-evenemanget/historia
https://web.archive.org/web/20120106013827/http:/www.stockholmhorseshow.com/om-evenemanget/arrangoerer
https://web.archive.org/web/20120106013827/http:/www.stockholmhorseshow.com/om-evenemanget/arrangoerer
http://www.merriam-webster.com/dictionary/nostalgia


66 

 

8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1, intervjuguide 
 

 

Exempel på fördjupningsfrågor: 

Varför…? 

På vilket sätt…? 

Hur då…? 

Vad fick dig att…? 

 

Bakgrundsfrågor 

Kan du berätta lite om dig själv och din vardag? 

Vad gör du på fritiden? Vad längtar du efter att göra så fort du får tid över? 

Jag vet sedan tidigare att du är hästintresserad. Hur ofta brukar du vara i stall och umgås med hästar 

och människor?  

Vad skulle du säga är det bästa med att vara där?  

Vad är det som lockar dig till stall och hästar överlag? 

Hur skulle du säga att din relation till hästar ser ut? 

Hur ser din relation till hästfolk ut? 

Skulle du vilja beskriva din syn på horsemanship? 

Vilken grupp av hästfolk skulle du säga att du tillhör och vilken skulle du säga att du inte tillhör?  

Minnen 

Vilka är dina tidigaste minnen av showen? Kan du berätta lite om dem?  

Minns du vad det var som lockade dig till ditt första besök? 

Vad hade du för förväntningar innan ditt första besök? Hur hade du byggt upp dem? 

Hur minns du ditt första besök? Hur levde det upp till dina förväntningar? 

Hur många gånger har du besökt evenemanget och vilka föreställningar har du då gått på? 

Hur tror du att de minnen du berättat om kan ha påverkat dig att åka dit igen? 

Samhörighetskänsla 
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Hur tror du att din relation till hästar och hästfolk, som vi har pratat om, skulle kunna ha påverkat dig 

att besöka Stockholm International Horse Show?  

Varför tror du att du valt att gå på just de föreställningarna?  

Skulle detta kunna hänga samman med de relationer vi pratat om tror du, att du valt att gå på just de 

föreställningarna? Hur då? 

Har du något år gått på alla föreställningar? I så fall, vad fick dig att göra det? 

Upplevelser 

Vilka känslor ger besöket upphov till precis innan och under besöket? Vad tar du med dig därifrån? 

Hur skulle du beskriva den viktigaste upplevelsen av att åka till Globen på det här evenemanget? 

Hur lätt är det att känna samhörighet med de övriga besökarna och hur viktiga är de för upplevelsen? 

Vad har du för upplevelser av ridsportsmässan som är i anslutning till evenemanget? 

Skulle du säga att det du upplevde på mässan hade betydelse för helhetsupplevelsen och din önskan till 

återbesök? 

Hur stor betydelse tror du att dina minnen av tidigare upplevelser av evenemanget har för din önskan 

att åka dit? Det behöver inte bara handla om att du varit där fysiskt, det kan lika gärna handla om 

reklam du sett eller om du sett evenemanget på TV.  

Är det någonting mer du skulle vilja dela med dig av eller har du någonting du vill förtydliga innan vi 

avslutar intervjun?  
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8.2 Bilaga 2, annons 

 

Bildkälla: Ridsport, nr.18, 6/9 2012 s. 3 

 


