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Abstract
The communication of trainers in equestrian dressage: a multimodal 
interaction analysis

This study investigates interaction during equestrian dressage trainings, focusing on the 
trainer’s communication with horse and rider. The study is based on interaction analyses 
of 15 video recorded training sessions, as well as analyses of interviews and field notes. 
The results reveal a wide variety of non-verbal communication modalities deployed by 
trainers sharing their practical expertise with the athletes. Equestrian trainers use activity 
specific onomatopoetic constructions, paralinguistic resources such as rhythm, pace and 
prosody, as well as a number of embodied resources where they use the space of the 
riding arena and various communicative configurations of their own body and the co-
present bodies of horse and rider to represent the horse, the rider and/or the equipage 
as a whole. 
 The study is a part of a larger project about equitation as a communicative and 
didactic practice, aiming at making the practical, embodied knowledge that riding and 
equestrian training rests on explicit, thus enabling reflection and discussion among both 
practitioners and researchers of communication and equestrianism.

Keywords: equitation, dressage, horse, interaction, conversation analysis, multimodality, 
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Inom ridsporten, och särskilt inom dressyren, premieras det som det 
internationella ridsportförbundet beskriver som en perfekt förståelse 
mellan ryttare och häst (FEI 2007). Denna förståelse antas bygga på en 
mycket väl utvecklad förmåga att förstå hur kommunikationen mellan 
ryttarens och hästens kropp fungerar (Argent 2012; Zetterqvist Blokhuis 
& Lundgren 2017). Eftersom kommunikationen mellan ryttaren och 
hästen huvudsakligen baseras på tryck från den ena kroppen mot den 
andra (Brandt 2004; Norris 2011; Lundgren 2016) måste den som tränar 
ett ekipage komplettera samtalet i träningssituationen med andra, mer 
kroppsliga, sätt att kommunicera än de som vanligen dominerar sam-
talet människor emellan (Norris 2011).  Det finns emellertid ytterst lite 
forskning om ridträning som kommunikativ verksamhet. En närmare 
beskrivning av kommunikationen är viktig för att såväl praktiker som 
forskare ska kunna reflektera över, diskutera och bidra till att utveckla 
praktiken vidare (Schön 1983), och de landvinningar som redan gjorts 
i kommunikationsvetenskapliga studier av andra verksamhetstyper där 
kroppar och kroppars koordination är i fokus kan förväntas ha ett gott 
förklaringsvärde för ridtränares kommunikativa praktiker (Nevile 2015). 
 Syftet med denna undersökning kan övergripande sägas vara att be-
skriva och analysera ridtränares kommunikation under vardagligt trä-
ningsarbete, för att bidra till en fördjupad förståelse av hur kommunika-
tionen vid ridträning fungerar. 

Bakgrund

Sverige är en framgångsrik nation inom ridsporten, och ligger, om man 
slår samman ridsportgrenarna, tvåa i den olympiska medaljligan med 42 
medaljer efter Tyskland som leder med 46 medaljer totalt (Internationel-
la olympiska kommittén 2017). Sett till befolkningsunderlaget är Sverige 
alltså en mycket framgångsrik ridsportnation. Men ridning är också en 
idrott som utövas av många som inte siktar på världstoppen. Beräkningar 
utifrån tillgänglig statistik visar att det stora flertalet av de över 360 000 
hästar som finns i Sverige ägs av privatpersoner och står uppstallade i 
andra stall än ridskolestall (Svenska ridsportförbundet 2017). En del av 
dessa hästar deltar i mer exklusiv ridutbildningsverksamhet, där ryttare 
betalar för att få rida välutbildade hästar antingen enskilt för en tränare 
eller i mycket små grupper. Men många rids huvudsakligen av sin ägare 
eller av så kallade medryttare (personer som bistår ägaren med skötsel 



RIDTRÄNARES KOMMUNIKATION

69scandinavian sport studies forum | volume eight | 2017

och ridning och också ofta står för en del av månadskostnaden). Dessa 
fritidsryttare, som de ofta kallas, rider för nöjes skull och utövar precis 
som många andra motionärer sin idrott för att det får dem att må bra. 
 Men att rida för sitt nöjes skull innebär för många mer än bara att ägna 
sin fritid åt ridning och annan samvaro med hästen. Det inkluderar också 
att utvecklas i ridningen. Ryttare som vill förkovra sig måste lära sig mer 
både om sin egen och om hästens kropp, och utveckla skickligheten både 
hos sig själv och hos hästen. Många ryttare rider regelbundet för en trä-
nare, oavsett om de har några ambitioner att tävla inom ridsporten eller 
inte. 
 Varje vecka beräknas 500 000 personer rida och varje år utförs ungefär 
2000 helårsarbeten av tränare och ridlärare inom ridsporten (Hästnä-
ringens nationella stiftelse 2016). Många är högskoleutbildade vid SLUs 
hippolog-program om 180 hp, andra har någon typ av ridlärar- eller trä-
narutbildning arrangerad av Svenska ridsportförbundet bakom sig.  I 
dessa utbildningar ingår moment som fokuserar på kommunikationen 
mellan ridtränaren å ena sidan och hästen och ryttaren å den andra, och 
framför allt inom hipplogutbildningen har pedagogiska aspekter fått 
alltmer utrymme under de senaste 15 åren, framför allt sedan en ny läro-
bok med fokus på pedagogik introducerats (Zetterqvist Blokhuis 2004). 
Beskrivningen av kommunikationen i träningssituationen behöver dock 
fördjupas, och förhoppningen är därför att den här studien ska kunna 
bidra positivt till ridtränares möjligheter att reflektera över och vidareut-
veckla den egna praktiken. 

Utgångspunkter

Undersökningen tar sin teoretiska utgångspunkt i begreppen kroppslig 
erfarenhet (Merleau-Ponty 1945), praktisk klokhet (Gustavsson 2002) 
samt kommunikativ verksamhetstyp (Linell 2011). Undersökningen ut-
går vidare från ett konstruktivt undersökande perspektiv (appreciative in-
quiry, Bushe 2011), där deltagarperspektivet är det centrala. Avsikten är 
alltså inte att utifrån en kritisk analys avtäcka dolda maktrelationer eller 
liknande, utan att fördjupa förståelsen för den verksamhet som studeras 
med utgångspunkt i deltagarnas metoder för att skapa ordning i densam-
ma, för att därigenom möjliggöra en vidare utveckling av verksamheten. 
 Träning av hästar, inklusive ridning, är en verksamhet som är väl be-
skriven i olika handböcker. Ridsporten är dessutom noga beskriven i de 
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regelverk som styr exempelvis dressyrsporten. Även när det gäller rid-
träning, det vill säga tränarens arbete med ekipaget, finns det gott om 
handböcker inom de olika disciplinerna. Dessa tar dock främst fasta på 
sådant som hur träningstillfällen inom olika discipliner kan läggas upp 
och hur ett ekipage kan coachas mot ett bestämt mål. Det som saknas 
i böckerna är redogörelser för hur tränaren kan gå till väga för att öka 
ryttarens förståelse av hur de kroppsligt förvärvade erfarenheter (Merle-
au-Ponty 1945) hen gör under ridningen kan förbättras. Detta förhållan-
de kan förklaras med att kunskapen om verksamheten ridning har sin bo-
ning i kroppen och i den egna kroppens relation till hästens kropp, men 
också med att det helt enkelt inte finns något etablerat sätt att språkligt 
beskriva dessa erfarenheter. Det är med Aristoteles begrepp en fråga om 
fronesis, om praktisk klokhet (Gustavsson 2002). Den fronesis som rytta-
re behöver kallas ofta för ryttarkänsla. En ryttare som besitter ryttarkänsla 
”lägger märke till eventuella fel på ett tidigt stadium och kan förebygga 
eller korrigera dem, låter inte hästen bli motspänstig eftersom han på ett 
tidigt stadium och på ett enkelt sätt tar itu med problemet, märker när 
hästen gör motstånd eller ger efter och kan reagera i rätt ögonblick, kan 
skilja mellan brister i inlärning, okynne och bristande uppmärksamhet 
[och] kan uppfatta skillnaden mellan en häst som är trött och en häst som 
det ställs för stora krav på” (Miesner 2003:94-95). 
 För att en tränare ska kunna utveckla ryttarens känsla i ridningen krävs 
alltså att tränaren kan explicitgöra hur det ska kännas för ryttaren när 
hen rider. Ridträning är alltså en verksamhet som handlar om att ordna 
tillfällen för ryttaren att öka sin ryttarkänsla genom att under sakkunnig 
ledning reflektera över de kroppsligt medierade erfarenheter som rytta-
ren gör under träningstillfället. Men kroppsligt förvärvade erfarenheter 
är kontextberoende, personliga och kroppsligt förankrade (Schön 1983) 
och därmed inte sällan svåra att sätta ord på – det är helt enkelt svårt att 
verbalisera hur någonting ska kännas. Den arbetshypotes som prövas i 
undersökningen är därför att tränare sannolikt inte bara förlitar sig på 
språket i snäv mening i sin träning av ryttarna, utan att de också använ-
der sig av kroppsligt medierad kommunikation. Undersökningens syfte 
är således att explicitgöra hur ridtränare gör när de tränar sina ryttare, 
genom att identifiera, beskriva, namnge och analysera de kommunikativa 
praktiker som bär verksamhetens kommunikation.
 Ett fruktbart sätt att undersöka sådana praktiker har lanserats av Li-
nell, som introducerat den så kallade kommunikativa verksamhetsanaly-
sen (Linell 2011). Den kommunikativa verksamhetsanalysen kan förstås 
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som en utvidgning av den traditionella konversationsanalytiska samtals-
forskningen (internationellt kallad conversation analysis eller helt enkelt 
CA, i Sverige ofta kallad CA-forskning (Linell 2011) eller samtalsforsk-
ning av CA-typ (Norrby 2014)) och inkluderar även den studerade kom-
munikationens inramningar. Kommunikativ verksamhetsanalys visar på 
möjligheten att identifiera och analysera specifika mönster av språkligt 
handlande kopplade till en kommunikativ verksamhetstyp, i det här fal-
let privata träningar i dressyr. De mönster som Linell fokuserar på är 
verksamheternas inramningar, alltså de kontexter som samtalet i en viss 
verksamhet dynamiskt samverkar med; materiella aspekter som rum, tid 
och artefakter; samtalets strukturella uppbyggnad i faser och fasernas och 
samtalens inbördes relationer (samtalet som ett i en serie av liknande 
samtal); samtalets ämnen, vilka kan vara mer eller mindre sakrelatera-
de; samtalets deltagarstrukturer och samtalsroller; fördelningen av det 
kommunikativa arbetet under samtalets gång samt samtalets asymmetri-
er och dominans (Linell 2011).  Utifrån denna analys kan en bild av den 
kommunikativa verksamhetstypens avgränsning, iscensättande och om-
givning (Linell 2011:159) skapas. I Linells modell inkluderas alltså aspek-
ter som har att göra med rum, tid och artefakter, men den utgår annars 
från en relativt snäv förståelse av meningsskapande som primärt organi-
seras med hjälp av grammatik, lexikon och prosodi. Andra aspekter, som 
gester, närhet, beröring och liknande ingår inte i modellen. Men den 
kommunikativa verksamhetsanalysen lånar sig väl till att inkludera också 
andra aspekter av kommunikationen än de som traditionellt undersökts 
av samtalsforskare. 

Tidigare forskning

Samtalsforskning, det vill säga det systematiska utforskandet av hur 
mänskliga samtal är uppbyggda och hur de fungerar som socialt handlan-
de, har under senare år visat att människors kommunikation är samman-
satt av meningsskapande handlingar av många olika slag, varav många 
går utöver det som inom språkvetenskapen traditionellt betraktats som 
språkliga (grammatik, lexikon, prosodi) (Nevile 2015; Mondada 2016). 
Studier av inspelade, vardagliga samtal i olika sammanhang (till exem-
pel familjeliv i hemmet och på andra ställen; samtal mellan läkare och 
patienter; samtal i tevesoffor; samtal mellan butikspersonal och kunder; 
samtal i socialtjänsten, i operationssalen och i skolan) har visat att männ-
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iskors kommunikation, utöver det talade språket (spoken language), in-
kluderar också sådana aspekter som intonation (prosody), närhet/avstånd 
(proxemics), hållning (posture), gester (gesture), huvudrörelser (head mo-
vements), ansiktsuttryck (facial expressions), blickriktning (gaze), kropps-
hållning (body postures), kroppsrörelser (body movements) texter (print), 
musik (music) och spatial organisering (layout) (Norris 2004; Streeck, 
Goodwin & Le Baron 2011; Drew & Couper-Kuhlen 2014; Depperman 
& Günthner 2015; Mondada 2016). 
 I Research methods in sports coaching (Nelson, Groom & Potrac 2014) 
drivs tesen att samtalsforskning är en utmärkt ingång för att förstå hur 
kommunikationen mellan tränare och idrottare ser ut och fungerar. Det 
kan synas märkligt att så få tidigare undersökningar kombinerar data från 
idrottsträning med samtalsforskningens metoder, eftersom både presta-
tioner och resultat anses vara beroende av en god kommunikation mellan 
idrottsutövare och tränare. Det till synes enda undantaget är Norris, som 
i en fallstudie undersökt beröring (touch) i grundläggande ridträning 
genom att studera hur en nybörjarryttare får lära sig hur hennes fysis-
ka kontakt med hästen kan leda till att hästen responderar på olika sätt 
(Norris 2011). 
 En bredare upplagd sökning efter studier av kommunikationen mel-
lan tränare och idrottare ger dock en hel del träffar, även om många av 
dessa utgår från observationsdata eller intervjuer om kommunikationen 
tränare–idrottare, snarare än närstudier av den faktiska interaktionen 
(t.ex. Moen & Garland 2012; Castañer, Camerino, Anguera & Jonsson 
2013; Dobrescu 2014; Raiola, Tafuri, Paloma & Lipoma 2015; Erickson & 
Côté 2016). Andra utgår från videoinspelningar men analyserar dem med 
hjälp av andra metoder än de som samtalsforskningen erbjuder (t.ex. Er-
ickson, Côté; Hollenstein & Deakin 2011; Turnnidge, Côté, Hollenstein 
& Deakin 2014). Även om dessa studier inte är verksamhetsanalytiska 
studier eller samtalsforskningsstudier, visar de att intresset för kommu-
nikationens roll i olika idrottsliga praktiker är stort, samtidigt som de slår 
fast att framgångsrik träning är beroende av god kommunikation. Vissa, 
som exempelvis Castañer et al 2013, Dobrescu (2014), Raiola et al (2015) 
och Erikson & Côté (2016), lyfter dessutom fram andra modaliteter än 
endast den verbala (även om definitionen av begreppet, i den mån en 
sådan finns, skulle kunna vara mer precis) och menar att olika former av 
det de kallar icke-verbal kommunikation är avgörande för interaktionen 
mellan tränare och idrottare. Dobrescu (2014), som studerat kommu-
nikationen mellan gymnaster och tränare, lyfter fram gester (gestures of 
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illustration), föremål (artifacts) och ansiktsuttryck (facial expressions). Cas-
tañer och kollegor diskuterar idrottslärarutbildning, och lyfter fram de 
icke-verbala aspekterna kinetik (kinesics) som de definierar som ”patterns 
in gesture and posture that are used by the teacher” och närhet/avstånd 
(proxemics) som de definierar som ”how the teacher uses the space in 
which teaching takes place” (Castañer et al 2013). Raiola och kollegor, 
som studerat bollsporter, visar hur basketspelare använder kroppen för 
att kommunicera avsikter till med- och motspelare under anfall (Raiola 
et al 2015). 
 Sådana modaliteter som på olika sätt realiseras kroppsligt, har visats 
vara centrala även vid träning av dans och musik. En serie texter som 
alla bygger på analys av instruktion i pardansen Lindy hop visar att dan-
sinstruktörer, vars kommunikation skulle framstå som inkomplett eller 
som resultatet av en lapsus hos tränaren om man bara ser till det snävt 
språkliga, i själva verket kombinerar olika resurser på ett intrikat sätt (Ke-
evalik 2010, 2013, 2015) för att förklara för sina elever vad de menar. En 
samtalstur som initieras verbalt kan avslutas med ett kroppsligt (embodi-
ed) uttryck som exempelvis en dansrörelse, eller inledas verbalt, fortsättas 
kroppsligt och avslutas verbalt. Verbalt realiserade turer (prat) kan också 
kompletteras av kroppsligt realiserade turer (rörelser) som äger rum på 
två tidsplan, vilka pågår helt eller delvis parallellt och där den verbalt 
realiserade aspekten av kommunikationen bidrar till att strukturera den 
kroppsligt realiserade (Keevalik 2013, 2015). Ett annat resultat som är re-
levant för denna undersökning är att dansinstruktörer kan ”citera” (bodily 
quoting, Keevalik 2010) dansares dans, det vill säga med sin egen kropp 
ena stunden uttrycka eller visa något som dansarens kropp just uttryckt 
för att i nästa stund, fortfarande med sin egen kropp, visa hur rörelsen 
eller sekvensen borde utföras istället. På ett liknande sätt kan den som 
undervisar i musik på hög nivå, eller dirigerar en orkester, använda sitt 
eget instrument eller sin röst för att citera en musikfras eller sekvens som 
spelats av eleven eller orkestermedlemmarna och därefter, fortfarande 
genom att använda det egna instrumentet eller rösten, visa hur musik-
frasen ska spelas istället (Tolins 2013, Veronesi 2014). Dessa ”citat” kan 
användas både för att visa på det som behöver korrigeras och att utvär-
dera detsamma. Även om dessa citat ofta uppträder i par med att läraren/
dirigenten spelar/sjunger/markerar hur hen vill att frasen ska spelas, kan 
själva instruktionen också uppträda på egen hand. Både citat och instruk-
tion kan realiseras som spel, men beroende på vilka musikaliska aspekter 
som är i fokus kan de också realiseras som nonsens-ljud (nonsens syllables, 
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Tolins 2013:47) som markerar till exempel takt eller tempo snarare än 
melodi. 

Material och metod

Undersökningen baseras på en triangulering av data bestående av video-
inspelningar, intervjuer och fältanteckningar från fem svenska ridanlägg-
ningar. De femton deltagande ryttarna är alla erfarna och har ridit i minst 
fem år. Deras ålder varierar mellan 16 och 65 år. Samtliga deltagare, eller 
i förekommande fall deltagares målsman, har lämnat skriftligt samtycke 
till sitt deltagande efter att ha informerats om studiens utformning och 
syfte, om att deltagande är frivilligt och om att samtycket kan dras tillba-
ka. Studiens utformning följer även i övrigt UNESCOs etiska riktlinjer 
(UNESCO 2017). 
 De deltagande ryttarnas ambitioner varierar, men alla har hästar och 
ridning som sitt främsta fritidsintresse. Några av de yngre hoppas på en 
karriär som professionella ryttare, men majoriteten är typiska fritidsrytta-
re. En del har egna hästar, som de rider på under inspelningarna, medan 
andra rider en häst som tillhör tränaren. I det senare fallet kan träning-
en sägas likna den traditionella ridskolan, såtillvida att ryttarens ridning 
sker en gång per vecka på en häst som hen inte själv äger. Denna typ av 
regelbundna privatlektioner har blivit allt vanligare bland vuxna ryttare 
och utgör till och med grunden för några av de deltagande tränarnas pro-
fessionella verksamhet. Oavsett om ryttarna äger hästen eller inte rider 
dock alla hästar som de ridit förut, och de flesta känner hästen väl. Flera 
av deltagarna tävlar, vissa mer intensivt, andra då och då. De flesta av 
dem beskriver att de ser tävlandet huvudsakligen som ett sätt att organi-
sera och strukturera träningen, där det är processen snarare än resultaten 
som poängen med det hela. Några tävlar dock med det uttalade syftet 
att meritera sig inför en framtida ryttarkarriär. Oavsett om de tävlar eller 
inte har de deltagande ryttarna dock som mål att utveckla sin ridning, 
och de rider regelbundet för den tränare som inspelningen sker hos. De 
fem deltagande tränarna är samtliga erfarna inom sitt yrke, och även om 
de har varierande utbildningsbakgrund arbetar alla med häst- och rytta-
rutbildning på professionell basis. Alla är fokuserade huvudsakligen på 
dressyrträning, och tar emot både elever och hästar för utbildning och 
träning. Både de deltagande ryttarna och de deltagande tränarna repre-
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senterar därmed tämligen väl spridningen och bredden inom den svenska 
ridsporten, så som den ser ut utanför den traditionella ridskolemiljön.
 Totalt har femton träningstillfällen spelats in, tre hos varje tränare, 
då de deltagande ekipagen genomfört ett ordinarie 45-60 minuter långt 
träningstillfälle för sin ordinarie tränare. Inga träningstillfällen har ar-
rangerats för datainsamlingens skull. Syftet med detta förfaringssätt är 
naturligtvis att så långt det är möjligt fånga autentiska situationer. Tre 
kameror användes vid varje inspelningstillfälle (en obemannad för upp-
tagning av det som sker i ridhuset i dess helhet, samt två bemannade 
kameror som följt ekipaget respektive tränaren). Dessutom gjordes en se-
parat ljudupptagning av ryttarens röst. Den totala mängden data uppgår 
till ca 50 timmar video och 15 timmar audio. Utöver inspelningarna har 
intervjuer genomförts med samtliga deltagare. Fältanteckningar har förts 
vid besöken på de deltagande tränarnas ridanläggningar. Både intervjuer 
och anteckningar har använts för att förfina förståelsen av den aktivitet – 
träningstillfällena – som har spelats in. Det är alltså videoinspelningarna 
som är primärmaterialet för den studie som presenteras här. 

Resultat 

Framställningen är organiserad så att den rör sig från modaliteter som 
realiseras verbalt till modaliteter som realiseras kroppsligt och rumsligt 
på olika sätt. Fokus ligger på verksamhetsspecifika aspekter av kommu-
nikationen. Exempel ges i form av transkriptioner när det inte är möj-
ligt att återge det aktuella skeendet i text på ett begripligt sätt. I syfte 
att underlätta läsningen används en sekventiellt orienterad, traditionell 
samtalstranskription av dramadialogiskt snitt där pauser, avvikande sta-
velselängd och överlappande skeenden markeras, men där många av de 
allra mest detaljerade aspekterna utelämnas om de inte är väsentliga för 
exemplet (jfr Lundgren 2009:73-78). För att tydliggöra skillnaden mellan 
verbala och andra skeenden transkriberas de verbala med typsnittet Lu-

cida medan övriga skeenden transkriberas med typsnittet Arial. Närmare 
instruktioner lämnas till läsaren i samband med varje exempel.
 Kommunikationen i ett ridhus är naturligtvis i stor utsträckning be-
roende av sådant som tränaren säger, alltså verbalt realiserad kommuni-
kation. Det kan handla om instruktioner (nu vill jag att du försöker få 
honom att länga lite mer på stegen), bedömningar (det där var en riktigt 
bra galoppfattning!) och mer allmänt beskrivande utsagor (idag tänkte 
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jag att vi ska jobba lite mer med övergångar mellan trav och galopp). 
En mer ingående beskrivning av denna typ av utsagor ligger emellertid 
utanför den här artikelns syfte.

Onomatopoetiska uttryck

En särskild typ av verbal resurs förtjänar dock en mer ingående beskriv-
ning. Det gäller de verksamhetsspecifika onomatopoetiska (ljudhärman-
de) uttryck som används för att mana på respektive lugna ner hästen.  
 Smackningar, som används för att mana på hästen, saknar etablerad 
skriftspråklig form. Smackningsljuden finns minst två olika varianter: 
läppsmackningar och tungsmackningar. Ljudet är känt utanför hästvärl-
den, och det finns en skriftspråklig form för verbaliseringen av ljudet 
(att smacka) på svenska som används för att benämna handlingen. På 
engelska är den motsvarande skriftspråkliga formen to click, men när en 
engelsktalande ryttare clicks så låter det likadant som när en svensk smack-
ar. 
 Ptroanden, som är en signal till hästen om att sakta ner farten eller 
lugna sig, har till skillnad från smackningarna en etablerad skriftspråklig 
form, interjektionen ptro, som även är upptagen i SAOL. Enligt SAOL 
finns det även en verbform (att ptroa) men den används inte i det ana-
lyserade materialet. På engelska används ett annat ljud, vilket också har 
en skriftspråkligt etablerad form, whoa, som kan användas som en upp-
maning riktad till hästen, men också både som ett substantiv (to put a 
whoa) och som ett verb (to whoa). Det förekommer vid några tillfällen i 
materialet att tränarna använder whoa istället för ptroo som interjektion. 
 Både smackningar och ptroanden används frekvent av tränarna rikta-
de till hästarna. Det är vanligt att tränaren smackar under träningen när 
hästen behöver öka tempot eller energinivån. Uttrycket smacka används 
också i samtalet med ryttarna. Tränarna kan till exempel säga ”du kan 
smacka lite åt honom där när han inte vill gå fram ordentligt”. Tränaren 
kan också ptroa när hästen blir alltför uppspelt, eller visar rädsla vid ex-
empelvis ett oväntat ljud utifrån. Däremot säger de aldrig åt ryttaren att 
hen ska ptroa åt hästen i samtal med ryttarna. Smackningar är avsevärt 
mer frekventa i materialet än ptroanden.
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Paralingvistiska resurser

Materialet ger prov på ett antal sätt att realisera handlingar paralingvis-
tiskt (Trager 1958), det vill säga genom att använda röstens kapacitet att 
variera styrka, tonhöjd, ljuds utdragenhet i tid och liknande. Nedan pre-
senteras och diskuteras tempo, takt och prosodi. I materialet är det ab-
solut vanligast att tränarna laborerar med tidsaspekter, snarare än till ex-
empel ljudstyrka. Tränarna använder en påtagligt jämn ljudstyrka genom 
varje träning, vilket sannolikt kan förklaras med att hästar har mycket 
god hörsel och ofta reagerar med rädsla på plötsliga, starka ljud (Saslow 
2002). 
 Takt är någonting mycket centralt i ridning, och en god takt anges 
som grundstenen för all ridning i den ridlära (Miesner 2003), som länge 
använts i utbildningen av svenska ridtränare. I materialet använder sig 
tränarna ofta av taktmässiga upprepningar av ett visst ord (t.ex. rätt) eller 
nonsensljud (t.ex. [bam] eller [tjuck]) för att i olika syften markera takt. 
 Exemplet nedan visar hur tränaren accentuerar den goda takt som 
hästen här håller genom en övning kallad skänkelvikning. Den innebär 
enkelt uttryckt att hästen ska gå snett framåt på en rak eller diagonal linje 
så att benen korsar över varandra i varje steg. För hästen är det svårare 
att hålla den önskade tvåtakten i traven när den travar på detta vis än när 
den travar rakt fram. Tecknet (.) indikerar korta pauser, under 0.5 s, och 
hakparenteserna på rad 1 och 2 visar att hästens steg och tränarens rätt 
överlappar varandra, dvs. de sker samtidigt. 

Exempel 1: Takt

Tränarens berömmande rätt och de steg hästen tar snett framåt överlap-
par varandra, det vill säga de är synkroniserade. I det här exemplet ut-
trycker tränaren att hen är nöjd med ekipagets prestation genom att repe-
tera det uppskattande rätt. Det är både ordet i sig, antalet upprepningar 
av ordet och upprepningarnas frekvens som bidrar till att effekten blir en 
accentuering av takten. 
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 Men tränare kan också ange en önskad takt, till exempel inför att eki-
paget ska genomföra en övning i galopp. I dressyr vill man se en tretaktig 
galopp, men om hästen inte riktigt orkar hålla den tretaktiga galoppen så 
blir den fyrtaktig, vilket innebär att de två hovar som ska sättas i marken 
simultant istället sätts ner i sekvens. Exempelvis kan tränaren säga ”å när 
ni sen kommer fram i galopp är det viktigt att du vågar rida i rytmen så 
galoppen blir tretaktig alltså att det blir ba-ra-baam, ba-ra-baam, ba-ra-
baam och inget annat”. Takt kan alltså markeras både med lexikala uttryck 
(ord) och nonsensstavelser, vilka upprepas efter varandra enligt ett visst 
mönster. Syftet kan alltså vara antingen att tydliggöra hästens takt för 
ryttaren, om hästen håller en bra takt, och att tydliggöra en önskad takt, 
om hästens takt behöver förbättras. 
 I nästa exempel visas ytterligare ett sätt att använda den paraverbala re-
aliseringen för att kommunicera aspekter som har med tid att göra, men 
här är det inte takten utan istället tempot som är föremål för tränarens 
kommunikation med ryttaren. När vi kommer in i träningen diskuterar 
tränaren och ryttaren just hästens tempo, det vill säga stegfrekvensen per 
tidsenhet. De svarta linjerna och mellanrummen är till för att tydliggöra 
jämförelsen mellan stavelsernas och pausernas inbördes längd på rad 1 
respektive 4. 

Exempel 2: Tempo

Precis som när det gäller takt menar tränarna att de kan accentuera tempo 
genom att gestalta det med hjälp av rösten både för att ”ge” ryttare och 
häst det rätta tempot, och för att tydliggöra det tempo hästen faktiskt 
håller. Här fyller tränarens realisering av nonsensstavelsen bepp ett annat 
syfte än när ba-ra-baam används för att markera den önskade galopptak-
ten. 
 Den första användningen av ljudet (rad 2) bygger på en långsam 
upprepning av fyra likadana nonsensstavelser (beeepp-beeepp-beeepp-
beeepp) där vokalljudet i sig är förlängt, men där också tempot i upp-
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repningen är lägre jämfört med taltempot i turen i övrigt. De svarta lin-
jerna markerar intonationskurvan, längden på stavelsen och längden på 
uppehållet mellan varje stavelse. Den andra upprepningen (rad 3) bygger 
istället på en snabb upprepning av samma fyra stavelser, men med kort 
vokalljud (bepp-bepp-bepp-bepp). Tränarens pedagogiska poäng här är 
självklart att tydliggöra skillnaden i tempo, och samtidigt instruera rytta-
ren om vilken takt som önskas. I det analyserade materialet anges tempo 
med hjälp av nonsensljud snarare än med hjälp av upprepningar av ord. 
Dessutom är det vanligt med parvisa illustrationer, liknande det i exem-
plet, av ett felaktigt tempo och ett önskat tempo. 
 Ytterligare en intressant paralingvistisk aspekt av kommunikationen 
i ridhuset är den specifika prosodi som används för att markera var och 
när, under ekipagets kontinuerliga förflyttning i ridhuset, som en viss rö-
relse ska utföras. Det kan gälla olika figurer på ridbanan (framför allt volt 
och volt tillbaka, som till skillnad från exempelvis snett igenom inte utförs 
vid några givna platser utan kan utföras vid vilken punkt som helst på rid-
banan), var på ridbanan ekipaget ska göra halt samt var/när övergångar 
mellan olika gångarter ska ske. I dressyr benämns olika punkter utmed 
den rektangulära ridbanans ytterkant och mittlinjer med bokstäver en-
ligt en viss modell. Mitten på respektive kortsida kallas till exempel A 
respektive C, medan mitten på långsidorna kallas B respektive E oavsett 
måtten på ridbanan. Ett tävlingsprogram i dressyr bygger på att olika 
figurer och övergångar mellan olika gångarter sker på dessa (och andra) 
bestämda punkter. Att tajma in en förändring av hästens rörelser vid en 
exakt punkt, till exempel A, är svårt. Hästen är inte en cykel eller en bil 
som mekaniskt responderar på förarens rörelser, utan en levande varelse 
som måste förstå vad ryttaren vill att den ska åstadkomma vilket kräver 
en god förberedelse från ryttarens sida, och denna förberedelse måste 
påbörjas i tid. Att lära sig förstå när förberedelsen måste börja, och vid 
vilken tidpunkt hästen behöver få signalen ”sväng nu”, ”fatta galopp nu” 
eller ”stanna nu” för att kunna göra det ryttaren vill rätt vid exakt rätt 
tidpunkt och på exakt rätt plats, är en svår konst som måste övas.  
 I exemplet nedan ska ryttaren göra en volt, och volten ska göras mitt 
på ena kortsidan, det vill säga vid punkten A. Den svarta linjen ovanför 
rad 4 markerar hur tränaren accentuerar uppmaningen volta, dels genom 
att den första stavelsen både är påtagligt utdragen och emfatiskt marke-
rad, dels genom att den sista både sägs snärtigt och med en påfallande 
tonhöjning. 
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Exempel 3: Prosodi

Tränaren anger först vid vilken punkt på ridbanan som ekipaget ska göra 
en volt (vända in från det spår utmed ridbanans kant som de annars följer 
och istället följa en tänkt cirkel om cirka 10 meter för att komma ut igen 
på kantspåret på samma punkt). Denna instruktion lämnas när ekipaget 
har ca 20 meter kvar fram till punkten A (rad 1-2). Ryttaren förbereder 
hästen på att hen strax kommer att be den förändra någonting genom att 
räta upp kroppen något (rad 3), vilket fungerar som signal för hästen att 
den ska vara beredd på att något alldeles strax kommer att hända. Däref-
ter börjar tränaren säga [volt-], men med ett extremt utdraget vokalljud, 
och när ekipaget befinner sig strax framför punkten A avslutar tränaren 
med ett snärtigt, kort [a] som också markeras genom att det uttalas med 
en avsevärt högre ton jämfört med omgivande tal (rad 4). Det förlängda 
[o] projicerar vad som komma skall, det vill säga det snärtiga [a] som 
indikerar den korrekta vändpunkten. Ryttaren tar mycket riktigt i vän-
ster tygel (rad 5) precis före A och hästen vänder in på volten exakt när 
ryttarens ben passerar A (rad 6). Ryttaren lyckas här tajma sin signal till 
hästen så att hästen vänder in på volten vid exakt rätt punkt, och får också 
beröm för detta (rad 7). 

Kroppsliga resurser 

I materialet demonstrerar tränarna en kreativ användning av den egna 
kroppen som verktyg för att förmedla sig med ryttarna, men också med 
hästarna. Tränarna kan använda sin egen kropp för att fysiskt illustrera 
sådant som de samtidigt beskriver med ord, men de kan också använda 
kroppen i rummet för att illustrera hur ekipaget ska förflytta sig. Dessut-
om kan de använda sin egen kropp tillsammans med ryttarens och häs-
tens kroppar, för att tydliggöra vissa aspekter av det de undervisar om.
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 Genom att låta den egna kroppen iscensätta det som tränaren vill att 
ryttaren ska göra, förmedlas exempelvis sådant som hur mycket ryttarens 
hand ska dras bakåt, hur mycket ryttarens överkropp rätas upp eller hur 
ryttaren ska tänka kring positionen av sitt bäcken. Tränaren säger till ex-
empel ”vänster hand måste du dra tillbaka mer där” samtidigt som hens 
kropp intar samma position som en ryttare har till häst, placerar den egna 
vänsterhanden i ryttarposition och sedan flyttar den bakåt (mot höften) 
någon decimeter. I vissa fall sker sådana iscensättningar även om ryttaren 
inte har en chans att faktiskt se vad tränaren gör, då hen och hästen exem-
pelvis är på väg bort från tränaren. Det verkar som om tränaren kan leva 
sig in i ryttarens problem, till exempel med handpositionen, så mycket 
att hen omedvetet iscensätter lösningen på problemet fysiskt, samtidigt 
som hen beskriver lösningen för ryttaren. Oavsett om ryttaren ser träna-
ren eller inte representerar alltså tränarens kropp ryttarens. 
 Ett annat sätt att använda kroppen är att förflytta den i det rum där 
ridträningen sker, det vill säga röra sig omkring på ridbanan i ridhuset 
för att illustrera vissa aspekter. Även här kan man tala om ett iscensättan-
de, men ett där tränarens kropp fungerar som representant för ekipaget, 
det vill säga ryttaren och hästen tillsammans. Det är vanligt att tränare 
till exempel själva går den figur som ekipaget ska göra, samtidigt som 
de instruerar om vad ryttaren ska göra vid olika punkter i figuren. Om 
det är fråga om en mer komplicerad övning, där flera figurer ska följa på 
varandra, kan tränaren gå hela denna väg samtidigt som hen förklarar vad 
hen gör, vad ryttaren ska tänka på och vad hästen kan ha för svårigheter 
med olika moment. Här kan tränaren ömsom förkroppsliga hela ekipa-
get, till exempel när hen visar den ”väg” som ryttaren ska följa, ömsom 
enbart ryttaren, och då visa till exempel sådant som ryttarkroppens olika 
positioner, blickriktningar och liknande, vid olika tillfällen. Men träna-
ren kan också förkroppsliga enbart hästen, genom att t.ex. korsa benen i 
varje steg under den bit av vägen där hästen ska gå i skänkelvikning. 
 Men tränaren kan också använda sin egen kropp, framför allt händer-
na, för att genom direktkontakt med ryttaren manipulera ryttarens kropp 
för att till exempel visa hur en arm ska vara böjd, hur händerna borde 
hållas eller genom att röra ryttarens underben visa hur snabbt underbe-
net omväxlande ska trycka mot respektive lätta trycket mot hästens sida 
för att förmedla en viss information till hästen. Dessa handfasta ingri-
panden kan antingen ske genom att tränaren ber ryttaren stanna hästen 
där ekipaget befinner sig, eller genom att kalla in ekipaget till ridhusets 
centrum. Tränaren kan också fungera som ställföreträdande ryttare, och 
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från marken förstärka exempelvis ryttarens tygeltag genom att själv ta tag 
i den ena eller båda tyglarna, eller låna ryttarens spö och använda det för 
att dutta hästen lite på rumpan, både för att visa hästen och ryttaren hur 
en viss rörelse ska göras och för att visa ryttaren hur hen borde göra för 
att få hästen att förstå vad hen vill att hästen ska göra. 
 Avslutningsvis kan tränaren också använda sin egen kropp för att helt 
och hållet ersätta ryttaren i ekipaget, genom att låta ryttaren sitta av och 
själv sitta upp på hästen och rida. Syftet med detta kan variera. Det kan 
handla om att med hjälp av sin egen kropp visa någonting för ryttaren 
som är svårt att visa från marken, till exempel hur ryttaren ska positionera 
sin kropp i en viss övning.  Men det kan också handla om att visa att häs-
ten visst klarar av att göra en viss övning, även om ryttaren misslyckats 
och kanske mentalt låst sig i föreställningen om att det omöjligt går att få 
hästen att genomföra den. Ryttarna vittnar om hur mycket de uppskattar 
denna synnerligen handfasta hjälp från tränarna. De flesta ryttare har er-
farenheter av detta, även om det bara sker vid något enstaka tillfälle i det 
videoinspelade materialet. De menar också att hästen ofta ”går mycket 
bättre” efter att tränaren suttit upp, som om tränaren gett hästen tillfälle 
att verkligen visa vad den kan och som om detta hänger kvar även när 
ryttaren suttit upp igen. En av anledningarna till att tränare ibland sitter 
upp torde vara att ryttarens position gör att hen bara ser en begränsad del 
av hästen. Även om det ofta finns speglar på vissa delar av väggarna i ett 
ridhus kan det vara mycket svårt att uppfatta tillräckligt mycket i speglar-
na eftersom ekipagen oftast är stadda i relativt snabb förflyttning. 
 Iscensättande av det riktiga sättet att göra någonting på uppträder ofta 
som den ena delen i en tvådelad konstruktion, där den första delen illus-
trerar problemet, det vill säga visar det fel som ryttaren och/eller hästen 
gör. Det finns ingen bestämd ordning mellan de olika delarna (problem 
respektive lösning), och tränaren kan också upprepa de respektive de-
larna flera gånger. 

Sammanfattande diskussion

I ridträning används verksamhetsspecifika onomatopoetiska uttryck som 
smackningar och ptroanden, samt paralingvistiska resurser som takt, 
tempo och prosodi, för att bidra till en ökad förståelse för och en förbätt-
rad koordination av de två kropparna – hästen och ryttaren – vars gemen-
samma dans genom ridhuset är i fokus för verksamheten. Men ridtränare 
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använder också den egna kroppen för att på olika sätt representera rytta-
ren, hästen och ekipaget i dess helhet, och för att visa, problematisera och 
korrigera den kombination av rörelser, övergångar och figurer som trä-
naren önskar se, och som ibland ska realiseras på vissa bestämda platser 
i rummet. Vidare synkroniserar tränaren olika resurser i sitt arbete med 
att visa, problematisera och korrigera hästens och ryttarens kroppar. En 
förklaring kan inledas verbalt och avslutas med en kroppsligt realiserad 
redogörelse för hur en viss rörelse ska se ut. En problematisering och/
eller korrigering kan också genomföras på två (eller flera) temporala plan 
parallellt, där den verbala modaliteten bidrar till att ge kroppsliga moda-
liteter en viss mening, genom att tränaren till exempel verbalt förklarar 
vilken kropp (ryttarens, hästens eller bådas tillsammans) som represente-
ras vid olika tidpunkter medan tränaren rör sig runt i ridhuset för att visa 
hur en perfekt volts runda form ska se ut och åstadkommas. 
 I ett utomvetenskapligt perspektiv kan den detaljerade beskrivningen 
som undersökningen resulterat i förhoppningsvis bidra till att praktiker-
na inom fältet bättre kan sätta ord på sin praktiska klokhet som tränare, 
åtminstone vad gäller de aspekter som kommer till uttryck i de studerade 
tränarnas praktik. I bästa fall kan detta leda både till reflektioner hos den 
enskilda tränaren över hur kommunikationen i ridhuset går till och till 
erfarenhetsutbyte tillsammans med kollegor, där olika kommunikativa 
praktiker – och inte bara olika ridövningar – kan jämföras och diskuteras. 
Så småningom kanske den fördjupade kunskapen som ett sådant profes-
sionsutvecklande arbete leder till kan inkorporeras i tränarutbildningar 
och litteratur riktad till tränare som vill förkovra sig.  
 Sett ur ett inomvetenskapligt perspektiv har undersökningen visat 
att den kommunikativa verksamhetstypen ridträning utmärks av en rad 
verksamhetsspecifika kommunikativa praktiker, där några av de mest 
centrala är sådana som ligger vid sidan av de språkliga praktiker som van-
ligtvis studeras inom samtalsforskningen, verksamhetsanalysen inklude-
rad. Ridträning är beroende av att kommunikationen sker såväl verbalt 
som icke-verbalt, och många kommunikativa praktiker inom ridträning-
en är kroppsligt medierade. Undersökningen har därför identifierat, be-
skrivit, namngett och analyserat framför allt de icke-verbala aspekterna 
av ridtränarnas kommunikation i ridhuset. Den är därmed ett bidrag till 
kunskapsbildningen inom det som kallas ”the embodied turn” (Nevile 
2015) inom samtalsforskningen. 
 Några av de praktiker som därmed lyfts fram synes vara utmärkande 
för just ridträning, medan andra förmodligen återfinns även inom andra 
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idrotter och verksamheter som är beroende av kroppsligt medierade er-
farenheter, som till exempel undervisning i praktiska ämnen (inte bara 
idrott) i olika utbildningssammanhang. Undersökningens resultat visar 
att de samtalsanalytiska metoder som använts fungerar väl för att under-
söka tränares kommunikation, precis som Nelson, Groom och Potrac 
(2014) hävdar i sin uppmaning till andra idrottsforskare, och kan bidra 
till att åskådliggöra annars understuderade kommunikativa praktiker. 
För att belysa de kommunikativa praktiker som bär kommunikationen 
inom liknande verksamheter, skulle vidare forskning i samma metodolo-
giska fåra alltså vara av stor nytta. 
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