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Djuret innebär ofta en kontrast till människan i filosofin, och det mänskliga får
framstå som unikt. Författaren vill i stället lyfta fram relationen av närhet mellan
människa och häst, men pekar på att relationen mellan två olika kommunicerande
varelser inte säger allt om ekipaget. De utgör en gemensam rörelse som blir en enda
riktning, mytologiskt beskriven som en kentaur.
Syftet med studien är att få en förståelse för ekipaget som en gemensam kroppslighet
och hur det förblir två skilda kroppar.
Begreppet kropp är i sammanhanget "inte endast en utsträckt kropp i rummet utan
snarare den levande kroppen såsom den har undersökts inom fenomenologin med
början hos Edmund Husserl." Vilket enligt författaren innebär att kroppen kan vara
både ett objekt som vi kan undersöka och ett medel för oss att erfara omvärlden,
genom sinnena.
Till den teoretiska kunskapen har lagts praktisk ryttarerfarenhet, vilket författaren
motiverar: "Den egna erfarenheten kan och har ofta misstänkliggjorts för att bli
alltför partikulär när man söker ett universellt fenomen, men ekipagets erfarenhet av
gemensam kroppslighet kan inte finnas annat än just i upplevelsen av detsamma."
Författaren pekar på att erfarenheten blir möjlig att undersöka genom att använda
filosofiska traditioner, och i filosofihistorien har ekipaget en plats, exempelvis när
Liebniz tolkar Descartes; "Ryttaren är här en metafor för själen och hästen för

kroppen" där själen ger kroppen riktning och styrning, men själen har ingen egen
kropp, utan är kroppens vilja.
Frågeställningar
Är ekipaget en eller två kroppar? Vad är en kentaur? Vad är en levande kropp?
Genomförande
Den ontologiska ansatsen är idealism, eftersom författaren rör sig i en idévärld, som
visserligen berör fysiologiska upplevelser, men knappast är i närheten av
naturvetenskapens materialism. Epistemologin får bli empiristisk, då kunskapen
hämtas in via sinnena, antingen det gäller erfarenhet som ryttare eller läsning av
filosofer. Rationalismens rationella tänkande känns här främmande. Den är också
hermeneutisk, eftersom författaren utgår från filosoferna och söker se förståelse av
sammanhang.
Det teoretiska perspektivet är fenomenologiskt, vilket författaren motiverar med att
det är ekipagets kroppslighet som ska undersökas. Detta kan jag för all del knyta till
människors livsvärld, men egentligen anser jag att det är fenomenografiskt, då det
handlar om hur saker upplevs. Författaren utvecklar att "I den fenomenologiska
analysen poängteras det att kroppen utgör ett jagets centrum, kroppen tar plats i
världen, och denna plats är den plats den omgivande världen kan träda fram utifrån."
Teorin är induktiv.
Metoden är kvalitativ. Författaren tolkar filosofer och sina egna upplevelser. Här
finns inte en mätbar siffra.
Datainsamlingsmetodiken har inneburit läsning och egna reflektioner vid fältstudier
och observationer.
Resultat
Kentaurens gemensamma kroppslighet är inte en naturlag, den utvecklas över tid och
förnims korta stunder, då den gemensamma rörelsen blir ett flöde, vilket inte kan
reduceras till varsin rörelse hos ryttare och häst, enligt författaren.
Inre konsistens
Processen hänger samman, vilket utvecklas mer under Trovärdighet. Svagheten jag
kan hitta är att den av mig uppfattade forskningsfrågan Vad är en levande kropp?

inte finns med i den avslutande summeringen, dock är den väl analyserad tidigare, i
avsnittet med handen som flyttar glaset, bland annat.
Relevans
Temats vikt inom området skulle kunna ägnas både forskare och praktiker. Med
forskarens ögon kan jag se att studien fungerar som såväl bas för vidare forskning
som referens. Med praktikerns ögon (eller känsla!) ser jag ett subtilt tillskott till
floran av handböcker i ridning.
Trovärdighet
Studien är kryddad av ordet "kanske", som verbalt anger ständiga tveksamheter. Å
andra sidan anger ordet innehållsmässigt att författaren inte uttrycker sig tvärsäkert
över ett ämne som ger mer utrymme för tolkningar och resonemang än hårda fakta.
Den i akademiska studier begreppsmässiga trovärdigheten stärks av sambanden och
transparensen i den studien igenom pågående diskussionen, som belyser innehållet
ur olika perspektiv. Processen går tydligt att följa. Resultatets trovärdighet baseras på
att den är en logisk följd av studiens tolkningar.
Tillförlitlighet
Av tillförlitlighetens fyra delkriterier är trovärdigheten redan nämnd ovan.
Överförbarheten borde vara klar, eftersom studien är transparent beskriven.
Pålitligheten likaså, eftersom processen är tydligt beskriven. Konfirmering är svårare
att uppfylla, eftersom författarens egna värderingar färgar studien. De får särskiljas
som om de är av värde för studien genom den erfarenhet som tillförs. Författaren
motiverar också värdet av de egna erfarenheterna. Det kan även antas att författaren
inte borde ha någon anledning att vilja snedvrida resultatet, eftersom hon uppenbart
själv har ett personligt intresse av att ta del av utfallet.
Alternativa och kompletterande tillvägagångssätt
Man skulle kunna tänka sig att lägga ytterligare arbete på studien med några
intervjuer. Frågan är emellertid hur stort värde de skulle ha, eftersom frågorna
antingen skulle få ställas allmänt, och respondenterna möjligen skulle inveckla sig i
komplicerade resonemang som skjuter bredvid målet, eller få vara lika insatta i
filosoferna som författaren för att svara på innehållsriktade frågor. Möjligen skulle

några av de ryttarrelaterade tänkta observationerna kunna användas i
semistrukturerade intervjuer, för att kontrollera om författarens upplevelser var
generella eller unika för henne.
En komplettering skulle kunna vara observation av avancerade ekipage på
videoupptagningar, där författaren noterar sina upplevda iakttagelser av kroppslighet
och rörelseflöde.

