Stalltjejer blir oftare ledare i arbetslivet
Lena Forsberg, forskare och hästtjej, kommer i sin avhandling ”Manegen är krattad.
Om flickors och kvinnor i företagsamhet i hästrelaterade verksamheter”, fram till att
stalltjejer utvecklar ledarförmågor som rustar dem för liknade situationer i
arbetslivet.
Det var slumpen som gjorde att Lena Forsberg började forska på hästsport. Hon arbetade
tillsammans med Ulla Tebelius, professor emerita i pedagogik, vid Luleå tekniska universitet
och Ulla uppmanade Lena att forska kring ett ämne som hon var väldigt intresserad av. Som
hästtjej sedan tidiga år föll sig valet naturligt.
Lena intresserade sig för processer i stallmiljön som visar att tjejer lär sig handlingar kopplat
mot ledarförmågor. Deras fritidsintresse går ut på att agera som ledare - att ta kommandot,
initiativ och ansvar.
Forskningen ledde till avhandlingen Manegen är krattad. Om flickors och kvinnor i
företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Avhandlingen är baserad på intervjuer,
enkätundersökning, diskussioner med stalltjejer och kvinnor som driver företag i
hästrelaterade verksamhet samt en etnografisk studie där Lena följde och observerade ett
gäng i ett stall.

Tjejer ser kvinnliga förebilder
Lena fann att det finns en identitetsskapande process i stallet som vidgar tjejers
genusutrymme att vara tjej på och hur det utmanar föreställningar om entreprenörskap och
ledarskap.
I stallet arbetar tjejerna. De kvalar upp ärmarna och hanterar allt från sönderfrusna
vattenkoppar, spikar hagar, håller i aktiviteter för yngre och styr oerfarna vuxna i deras
hantering av hästarna. De utvecklar en tilltro till sin egen förmåga.
-

Deras erfarenheter blir en viktig pusselbit i deras identitetsprocess som kan hjälpa till
att komma igenom den genusrealitet i samhället där kvinnor ofta inte når positioner
på grund av föreställningar om bristande erfarenhet, och att de inte vågar, säger Lena
Forsberg.

Avhandlingen visar även vilken roll stallmiljön har i identitetsskapande. Här ser unga tjejer
förebilder av sitt eget kön som löser kritiska uppdrag och lägen, som ses som både manliga
och kvinnliga.
-

Tjejer och kvinnor dominerar stallmiljön. De visar en självständighet som är
inspirerande, säger Lena.

I avhandlingen redogör tjejerna för hur stallerfarenheten har påverkat dem långt senare. För
dem är det naturligt att ta tag i saker och situationer, ta initiativ och ansvar – även i andra
situationer utanför stallet – och de beskrivs av andra som handlingskraftiga.
-

Egenskaper som ingår i vad man brukar definiera som ledaregenskaper, säger Lena
Forsberg.

”En enorm tillit till min egen förmåga”
Lena är själv en hästtjej. Redan som nioåring började hon rida och blev tidigt den som gillade
att hantera hästarna som andra tycker var läskiga. Hon växte med uppgiften och blev
betraktad som en duktig ryttare och tävlade ridskolans hästar.
-

När jag blev 18 år lånade jag pengar av en släkting och köpte min första häst, Flying
Wind. En häst som gav mig erfarenhet på tävlingsbanorna.

Flying Wind fick senare en allvarlig skada, vilket gjorde att Lena köpte en unghäst, utbildade
den och tävlade upp den i klasserna för att sedan sälja den och då köpa en bättre häst. Så höll
hon på ett tag, exporterade även hästar utomlands. Samtidigt utbildade hon sig till ridlärare.
-

Jag höll i många träningar och var på flera ridskolor. Jag var även ridskolechef under
en period. Samtidigt pluggade jag, jag gillade att undervisa och att jobba med
fritidsfrågor och unga människor.

Hon säger att hästvärlden har gett henne ett förhållningssätt som hon plockar fram när det
krisar.
-

I en situation där det känns att ingen i hela världen tror på mig, då vet jag att om jag
bara gnatar på så kommer jag även att fixa detta. Det ger mig en enorm känsla av tillit
till min egen förmåga.

Idag är Lena en ponnymamma och motionsrider. Hon säger att ridsportsanläggningar, likt
Smedstad Ridsportcenter, är ett fantastiskt sätt att ta tillvara på unga resurser.
-

Med en fin fritidskultur som främjar tillgänglighet för alla som vill rida på olika nivåer
är detta en investering för regionen.

-

Kort fakta:


Namn: Lena Forsberg



Ålder: 43 år



Bor: Skellefteå



Familj: Gift och två barn



Arbete: Kontorschef LTU Business AB i
Skellefteå



Intressen: Promenera med musik i lurarna,
umgås med vänner, vår sommarstuga och
barnens intressen som är ridsport, ishockey och
innebandy.

Text av: Hanna Borglund – Lejonfastigheter
Bild: Privat

