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Abstrakt 

Svensk idrott vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer – så lyder Riksidrottsförbundets 

vision för hur den svenska idrottsrörelsen skall utveckla den idrottsliga verksamheten i linje 

med måldokumentet Strategi 2025 (2017). Efter att måldokumentet tillsattes valde Svenska 

Ridsportförbundet att göra en egen utredning för att bemöta de utvecklingsområden 

ridsporten står inför därefter har fem strategiska utvecklingsområden framtagits där ett av 

områdena handlar om ridsport på individens villkor. En av ridsportens största utmaningar 

är att skapa en verksamhet som välkomnar fler oavsett bakgrund, socioekonomiska 

förhållanden och tidigare erfarenheter. I den här studien studeras hur riktlinjer och policy 

hanteras från förbundsnivå ner till implementering i föreningsverksamhet inom området 

för en ökad inkludering. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och observationer av måldokument. Intervjuerna möjliggjorde till förståelse för 

hur riktlinjerna hanteras på den operativa nivån för att bemöta de faktiska utmaningar som 

finns i praktiken.  

Resultatet visade att olika tolkningar har gjorts för att anpassa inkluderingsarbetet till redan 

befintliga verksamheter. Dessutom har egna riktlinjer tillförts där inspiration, kunskap och 

erfarenheter har hämtats från andra idrotter och organisationer för att utveckla nya 

verksamhetsformer och attraktiva aktiviteter. Förändringsprocesser kräver en god struktur 

och kommunikation för att möjliggöra för en lyckad implementering. I studien framgick 

att det finns potentiella utvecklingsmöjligheter för en bättre kommunikation för att kunna 

anpassa förbundets policy till vardaglig verksamhet i föreningen.  

 

Nyckelord: Idrott, ridsport, inkludering, policy, kommunikation  
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Förord 

Inspiration till det här arbetet har hämtats i det forumet där jag trivs som bäst – i rollen som 

inbiten hästtjej. Som ridlärare på Växjöortens Fältrittklubb och aktiv tävlingsryttare möter 

jag ständigt människor som älskar hästar och ridsporten lika mycket som mig (om möjligt). 

Ett av ridlärarens största mål enligt min mening är att kunna välkomna alla som vill oavsett 

ålder, sexuell läggning, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, psykiska och fysiska 

förutsättningar. Att intervjua samtliga respondenter som alla bedriver pågående 

inkluderingsarbeten i sina verksamheter har dels gjort det möjligt för genomförandet av 

den här studien men också givit mig tankar och idéer för hur vi kan utveckla vår 

föreningsverksamhet. Det har varit intressant att ta del av hur förbund-, 

specialdistriktsförbund och förening resonerar där många olika lösningar arbetats fram för 

att anpassa policy ner till vardaglig verksamhet.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Susanne Linnér som ständigt utmanat mig till 

att bli lite bättre. Samtidigt som hennes kloka ord har varit vägledande i arbetet när jag 

själv har galopperat iväg lite för fort!   

Det återstår mycket arbete med att sänka trösklar för en ökad inkludering men genom att 

inspireras av varandra och andra idrotter kan vi göra mycket! Stort tack till samtliga 

respondenter som bidragit till det här arbetet! 

 

Växjö, den 23 maj 2019 
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Inledning  

Ridsport som idrottsaktivitet bland barn och ungdomar i Sverige anses vara en av landets 

mest populära idrotter. Trots dess placering bland andra idrotter upplevs ridsporten vara en 

exkluderande idrott som styrs av socioekonomiska förutsättningar, närvarande stöd från 

föräldrar och förkunskaper om hästar och djurhållning (Hedenborg & Hellborg, 2017). 

Riksidrottsförbundet har arbetat fram riktlinjer i sin satsning Strategi 2025 (2017) för 

utvecklingsområden inom den svenska idrottsrörelsen med en vision där svensk idrott skall 

vara den bästa för alla på alla nivåer. Ett av utvecklingsområdena handlar om en ökad 

inkludering genom att se till individens behov och dess förutsättningar. Inom riktlinjerna 

framgår dessutom vikten av en välfungerande föreningsdemokrati för ökad jämställdhet 

där värderingar lyfts för att allas röst har ett lika värde. Svenska Ridsportförbundet har 

genomfört en utredning för hur man ska bemöta ridsportens största utmaningar i Ridsport 

2025 (2017). I arbetet har de valt att fokusera på fem strategiska utvecklingsområden: 1) 

ridsportens värderingar och varumärke, 2) hästens villkor, 3) individens villkor, 4) 

prestationsmiljöer och 5) ridsportens förutsättningar.   Vidare i den här rapporten studeras 

punkt tre där problemformuleringen lyder enligt följande:  

”Ideella föreningar är hjärtat i svensk ridsport. Genom verksamhet som 

genomsyras av kvalité, ska vi erbjuda konkurrenskraftig idrott, fritid och 

folkhälsa som står ut bland andra alternativ. Som lockar till ett livslångt 

intresse, och där fler barn, unga och vuxna väljer föreningen som den 

självklara utgångspunkten för sin ridsport. Vi ska värna om vår särart men 

samtidigt vara lyhörda för att utveckla hållbara verksamheter, samarbeten 

och flexibla lösningar på medlemmarnas villkor. Ledarskapet inom ridsporten 

ska karaktäriseras av hög kompetens och ha en tydlig förankring i våra 

värderingar och säkerhetsarbete. Eftersom ideella ledare och våra 

medlemmars engagemang är avgörande för svensk ridsports framtid, ska vi 

utveckla flexibla former för engagemang och påverkan. Att erbjuda ridsport 
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för alla innebär att vi arbetar för ökad mångfald och för att nå grupper som 

normalt inte hittar till stallbacken. Det innebär också ett aktivt 

samhällsengagemang för minskade kostnader, så att fler har råd att rida i 

föreningens regi. Genom tydlig samverkan i organisationen erbjuder vi ett 

likriktat och attraktivt utbud av utbildningar och verksamheter över hela 

landet.” 

Den här studien utgår från ridskoleverksamheten då det är här föreningarna oftast har sin 

största potential för att nå nya målgrupper. Det finns olika former av verksamheter för 

ridning där sporten dels kan utövas på ridskola alternativt att ryttaren har tillgång till egen 

häst och kan rida i den mån hon eller han vill. Den största skillnaden mellan att delta i 

ridskoleverksamhet och den privata sektorn är att egen häst kostar både mer pengar och tid. 

På ridskolan kan ridningen utövas som ett mer normalt fritidsintresse där deltagarna får 

umgås med hästarna vid ett eller flera tillfällen i veckan (Bergström, 2007).  

Föreliggande studie belyser hur förbundets måldokument 2025 förstås och hanteras på 

distrikt respektive föreningsnivå.  Hur tolkar och förstår distrikten förbundets framtagna 

riktlinjer och vad rekommenderar de vidare till föreningarna? Samt hur tolkar och förstår 

föreningarna i sin tur förbundet och distriktens riktlinjer och hur upplever de eventuellt 

stöd? Tillhörande studien har intervjuer genomförts med distrikt och föreningar som arbetar 

aktivt med integrationsprojekt för att visa på goda exempel som på så sätt kan vara 

inspirerande för ett fortsatt inkluderingsarbete. I den tidigare forskningen som presenteras i 

den här studien tydliggörs att det redan sker inkluderingsprojekt i verksamheter inom 

ridsporten. Däremot visar undersökningar på att det är svårt för projekten att befästas i 

verksamheter på grund av höga kostnader och brist på ledare med kompetens för att utbilda 

elever från olika kulturer och språkbakgrunder (Hedenborg & Hellborg, 2017). I studien 

lyfts även hur andra idrotter jobbar med en ökad inkludering och jämställdhet för att se på 

hur andra gör i sina verksamheter.  
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka Ridsportförbundets riktlinjer för Strategi 2025 (2017) 

kring punkt tre utifrån deras måldokument Ridsport 2025 (2017), det vill säga hur 

inkludering tolkas och hanteras på distrikts respektive föreningsnivå. Studien syftar vidare 

till att synliggöra i vilken mån och på vilket sätt riktlinjerna redan konkretiserats samt att 

analysera vad i dessa övergripande idéer som anses svårast att arbeta med och varför. 

Följande frågor är centrala:  

• Hur beskriver Ridsportförbundet, dess distriktsförbund och föreningar innebörden 

i 2025 med avseende på idén om inkludering? Vilka möjligheter respektive 

svårigheter ser det med att förankra och få genomslag kring dessa riktlinjer?  

• Finns det någon kommunikation mellan förbund, distrikt och föreningar för att 

diskutera inkluderingsmöjligheter och hur ser den ut i så fall?  

• I vilken utsträckning har distriktsförbund och idrottsföreningar sedan tidigare 

egna riktlinjer och redan pågående arbeten kring inkludering och vad utmärker 

dessa?  

3 Tidigare forskning  

3.1 Organisatoriskt förändringsarbete  

I (Sunyoung & Eun-Jee, 2015) artikel ”Revisiting knowledge sharing from the 

organizational change perspective” analyseras 133 artiklar mellan åren 2000–2013 som har 

använt Leavitt´s förändringsmodell. Studien utgår från Leavitt´s organisatoriska 

förändringsmodell vilken består av fyra komponenter:  mål, struktur, teknologi och 

människor som i sin tur påverkar eller påverkas i en förändring och interagerar med 

varandra. Forskningsfrågorna ger svar på vilka förändringselement som finns och vilka som 

anses vara de mest kritiska elementen vid en organisatorisk förändring. Resultatet pekar på 

att organisationens människor och struktur anses vara det mest kritiska vid en organisatorisk 

förändring. Här sker även den största interaktionen både vid planerad och oplanerad 

förändring. För att kunna nå en önskad förändring krävs kommunikation. Även artikeln 
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“Approaches to changing organizational structure: The effect of drivers and 

communication” (Král & Králová, 2016) utgår från Leavitt´s organisatoriska 

förändringsmodell (1965). Tillhörande studien undersöks förhållandena i strukturen vid 

förändringsprocesser i fyra olika organisationer med fokus riktat mot driftsrutiner, 

kommunikation och resultat. Det vill säga hur implementeringen sker utav de uppgifter som 

skall utföras för förändring i den ordinarie verksamheten och hur den strategiska 

implementeringen och kommunikationsmetoder kan påverka resultatet. I resultatet av den 

empiri som samlats in framgår inre och yttre faktorers påverkan i en förändringsprocess och 

förekomsten av icke-formell och formell kommunikation. Utfallet i en kombination av 

dessa egenskaper kan således placeras in i en matris med fyra möjliga resultat för att förstå 

värdet av hur god kommunikation och struktur kan underlätta en förändringsprocess.  

3.2 Strategiskt arbete och idrottens riktlinjer  

Geeraert, Alm och Groll (2013) problematiserar till viss del i sin studie att idrotten ofta 

försöker styras utifrån högt uppsatta målsättningar istället för att anpassa styrningen till 

verksamhetens förutsättningar. Dålig eller felaktig styrning, används som förklaring till 

verksamhetens bristande implementering. En lyckad implementering bygger på̊ förståelse 

mellan policy och praktik det vill säga att policyn är anpassad till den vardagliga 

verksamhetens behov och är realistiskt utformad utifrån praktiken (Geeraert, Alm & Groll 

2013). Beaudoin, Callary och Trudeau (2015) har studerat tränares kunskaper och 

engagemang i att arbeta med idrottspolitiska riktlinjer. Tränarna ansåg att policy och 

riktlinjer var svåranpassat till deras idrotter. 

Idrottsrörelsens policydokument Idrotten Vill har funnits i över tjugo år men trots att 

riktlinjerna sattes för två decennier sedan så visar forskning på att dessa inte alltid är 

normgivande (Redelius, et al., 2016). Studien undersöker i vilken utsträckning Idrotten Vill 

fått genomslag på lokal nivå där barn och ungdomsidrott utövas samt tränares erfarenheter 

av hur riktlinjer följs och vilka övergripande idéer från policydokument som anses vara 

svårast att tillämpa. Undersökningen gjordes i slumpvis 100 utvalda föreningar tillhörande 

följande idrotter: alpin skidåkning, fotboll, ishockey, konståkning och tennis. Hälften av 

föreningarna svarar för att de har utformat egna riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott 
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skall bedrivas i deras verksamheter. Majoriteten av tränarna känner till de övergripande 

idéerna trots att de generellt sett inte är speciellt insatta i Idrotten Vill. Tränarna ser idéerna 

som vägledande men det är inte alla som håller med om samtliga idéer och värderingar. Här 

betonas avsnittet för tidig satsning och selektering kontra en mer lekfull verksamhet med 

mindre fokus på tävlingsresultat. Samtliga är eniga om att föreningsverksamheten måste 

hålla idrottsintresset vid liv men vägen dit ser olika ut.  

3.3 Idrott och inkludering  

Trots den uppsjö av forskning som pekar på idrotten bör vara en plats där alla har rätt att 

delta och påverka har idrotten en lång utvecklingsresa framförs sig för att visionen skall 

realiseras. Statiska centralbyrån hade i uppdrag av Riksidrottsförbundet att utföra studien 

Idrott och integration – statistisk undersökning 2010 (2010) som svarade för i vilken 

utsträckning ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund är aktiva i 

idrottsföreningar. Studien genomfördes genom en rikstäckande enkätundersökning och av 

det resultat som framgick är idrotten den största organiserade fritidsaktiviteten bland 

ungdomar oavsett bakgrund. Fotboll var den största idrotten i samtliga grupper. I bilaga 1 

visas statistik för fotboll (störst idrott generellt sett), ridsport (störst bland flickor med 

svensk bakgrund) och basket (fler aktiva med utländsk än med svensk bakgrund) som är 

de största idrotterna Sverige.  

Av de ungdomar med utländsk bakgrund som valde att inte delta i idrotten uttrycktes att de 

valt att fokusera på skolan för att få en bra utbildning. Ungdomarna svarade även att det 

var för dyrt, långt till träningen och svårt att ta sig dit kommunalt om det inte fanns 

möjlighet för skjuts. Det var fler ungdomar med svensk bakgrund som blev skjutsade till 

och från träning. Att de valde att inte delta beror i större utsträckning av att de tappat 

intresset men även här fanns ett återkommande svar för att det var för dyrt. I studien 

framgick att 20 procent av de med utländsk bakgrund som valt att sluta med sin idrott 

svarade att de upplevt att alla inte har behandlats lika. Det presenterades i resultatet att lika 

många ungdomar oavsett bakgrund har olika ledaruppdrag men att fler med svensk 

bakgrund blivit erbjudna utbildning.  Avslutningsvis konstaterades att det finns mycket 

kvar att göra i flera idrotter för att få fler med utländsk bakgrund att delta. Idrotten bör 
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arbeta med värderingsfrågor och attityder i sina ledarutbildningar för att idrotten skall vara 

en öppen mötesplats för alla.  

Elling och Knoppers (2005) har undersökt idrottsintresset bland unga människor från olika 

etniska bakgrunder och genus i Amsterdam där totaltsett 1011 människor deltog. Vad som 

framgick i undersökningen var att människan som individ ofta vänder sig till de eller den 

idrott som hen kan identifiera sig med ur en social kontext. Ofta återspeglar deltagarna 

individens egen etnicitet och värderingar. Idrottsstjärnor som kommer från liknande 

förhållanden visar på att det omöjliga är möjligt och är många gånger en ingång till idrotten. 

Ett mer jämställt samhälle, åtminstone i västerländska länder har bidragit till att 

könsuppdelning tillhörande det som anses vara maskulina respektive feminina idrotter är 

betydligt mindre. Dock är det mer ovanligt att pojkar deltar i mer feminina idrotter än 

flickors deltagande i maskulina idrotter. Forskning visar på att en ökad feminism i 

samhället har haft stor påverkan på kvinnors deltagande i idrotten.  

3.4 Ridsport och inkludering  

Hedenborg och Hellborg (2017) undersökte ridsporten som integrationsarena. 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med verksamheter, främst ridskolor, som 

arbetade med integrationsprojekt mellan åren 2013–2015. Syftet var att studera vad som 

redan gjorts för att inkludera fler samt se över vad det fanns för framtida 

utvecklingsmöjligheter. I studien framgår ridsporten som en exkluderande idrott där alla 

inte har möjlighet att delta på grund av socioekonomisk bakgrund, transport och 

okunskaper om hästar och djur. Av de integrationsprojekt som lyckats bättre än andra har 

verksamheterna samarbetat med skolor och fritidsgårdar för att underlätta med transport 

där ungdomarna anlänt med skolbuss eller liknande. I de projekt där mångkulturella 

grupper deltog behövde det läggas ner mycket tid för att skapa en gemensam förståelse för 

hästens beteende och djurhållning, här påpekas betydelsen av att ledare och ungdomar har 

respekt och förståelse för varandras kulturer.   
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3.5 Ridsportens inkluderingsarbete  

För att fler föreningar skall kunna möjliggöra för en mer inkluderande verksamhet spelar 

Idrottslyftet en viktig roll. Under Idrottslyftets fyra första år efter att det ersatte Handslaget 

2007 tilldelades ridsportföreningar totalt sett 100 miljoner kronor. I rapporten Vilket lyft! 

En summering av Idrottslyftet Ridsport år 1, 2, 3, 4 (2011) från Svenska Ridsportförbundet 

beskrivs projekt som ridsportföreningar genomfört med hjälp av medel från Idrottslyftet. 

Projekten i föreningarna har haft olika huvudfokus med verksamhetsutveckling för 

föreningsutveckling, killsatsning, prova på, hästkunskap, aktiviteter för funktionsnedsatta, 

integration, ungdomsledarkurs, träningsstöd och samverkan med skolan. För att söka medel 

från Idrottslyftet krävs en projektansökan vilket gjort att föreningarna blivit skickliga på 

att arbeta i processen av ett projekt. Föreningarna ställs inför kravet att kunna planera, 

genomföra och utvärdera. På så sätt har föreningarna blivit mer medvetna om sina 

utmaningar och hinder och har på ett mer effektivt sätt kunnat se vad som behövs göras 

och förändras.  

Många föreningar har hämtat inspiration från andra föreningar för goda exempel när de 

planerat för sina projekt. En av de största utmaningarna är att hitta nya 

verksamhetsområden som kan genomföras utöver ordinarie aktiviteter.  Det påpekas i 

rapporten att föreningar bör informera om det unika svenska föreningslivet för människor 

som kommer från andra kulturer eller tidigare inte varit engagerade i en förening. Utöver 

lektionstiden kan barn och föräldrar engagera sig i olika ideella insatser för en ökad 

sammanhållning och bidra till en bättre föreningsverksamhet (Svenska Ridsportförbundet, 

2011).  

3.6 Inflytande och delaktighet  

Det som anses vara mest framgångsrikt för föreningsmedlemmar tillhörande idrotten är 

oftast inte deras prestationer och resultat, utan istället lyfts värdet av den delaktighet, glädje 

och gemenskap som kan skapas genom idrotten. Einarson (2009) utgår från Idrotten Vill i 

sin studie Den framgångsrika idrottsföreningen (2012). Syftet med studien var att 

undersöka vad medlemmar i idrottsföreningar själva ansåg vara den högst betydande 

framgången för sitt deltagande i idrotten. Av det som framgick i resultatet konstaterade 
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Einarsson att framgång kan tolkas olika av medlemmars skilda intressen. Det som var mest 

återkommande och ansågs vara viktigast var den delaktighet och gemenskap som kan 

skapas genom idrotten, den idrottsliga framgången hade totalt sett inte lika stor betydelse 

utifrån svaren från samtalen.  

Gerrevall (2007) valde att titta närmre på två projekt där framgångskonceptet var värdet av 

kommunikation, öppenhet, respekt och ansvar där barn och ungdomar aktivt fick delta i 

olika ansvarsområden. Gerrevall poängterade att demokratin som livsform har en stor 

utvecklingspotential där den kommunikativa kulturen bör utvecklas i sådan riktning att 

besluten i föreningen vilar på de bästa argumenten och inte efter majoritetsbeslut. Genom 

Handslaget har det varit fokus på kvantitet därför föreslår han att genom Idrottlyftet bör 

det införas en mer kritisk utvärdering, där kvalitén i aktiviteterna värdesätts för att förbättra 

utvecklingsmöjligheter till kommande projekt. För att skapa en bättre förståelse för 

varandras behov inom idrotten pekar mycket forskning på att förbättra föreningarna på ett 

sätt där allas röst ska få utrymme. 

Danmarks idrottsförbund gjorde år 2004 tillsammans med Centrum för Idrottsforskning en 

undersökning angående ungdomars deltagande och ideella insatser i föreningslivet i 

rapporten Nye tider – Nye foreningsformer? I studien intervjuades unga i åldern 15–25 år 

om deras deltagande i föreningslivet och ideella arbetsinsatser. Undersökningen 

genomfördes eftersom ungdomars ideella engagemang hade förändrats, det var inte längre 

attraktivt att ta på sig några längre föreningsuppdrag. Det som konstaterades i 

undersökningen var att ungdomar är mer rörliga och föreningarna behöver bli bättre på att 

förstå ungdomars behov och de signaler som de skickar ut. Studien pekar på att det kan 

vara svårt som ung att få ett inflytande bland vuxna i föreningsledningen och att det finns 

en djupt grundad tradition för att vuxna bestämmer. Idrottsföreningar bör bli bättre på att 

låta ungdomar ta ansvar men med underton att det fortfarande skall finnas tillgång till stöd 

från den mer erfarne i föreningen. Om fler barn och ungdomar får ett större inflytande i 

föreningsdemokratin kan det leda till att föreningarna bli bättre på att förstå varandras 

behov av deltagandet i idrotten. 
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3.7 Konklusion 

Av den litteratur som framgår finns det stora utvecklingsmöjligheter för att utveckla 

verksamheter och dess tränare- och ledarutbildningar för att skapa en ökad kunskap kring 

de förändringar som har skett och sker inom idrotten och i samhället med avseende på 

möjligheten till en ökad inkludering. För att nå fler målgrupper måste arbetet även beröra 

hur kostnader för deltagare kan reduceras det vill säga frågan om socioekonomiska 

förhållanden. Föreningar och förbund bör också engagera ungdomar och 

ungdomssektioner i utvecklingsarbeten eftersom de träffar fler barn och ungdomar än vad 

många vuxna föreningsmedlemmar gör vilket kan ge dem en bättre insyn och förståelse till 

barn och ungdomars behov i föreningsidrotten. Dessutom bör ungdomarnas roll som våra 

framtida ledare ses som ett högst betydelsefullt argument till varför de ska vara en 

återkommande del i utvecklingsprocesser. Att både kunna utveckla individer idrottsligt för 

tävlingsfostran och samt se till att alla som vill får vara med genom föreningsfostran tillhör 

varje ledares uppdrag i den svenska idrottsrörelsen (Peterson, 2008). Uppdragen kan 

kombineras och behöver inte utesluta varandra. Min utgångspunkt är den att relationen 

mellan uppdragen emellertid kan vara konfliktfylld och inverka på̊ hur idéerna i riktlinjerna 

kring 2025 uppfattas och tas emot. 

4 Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet presenteras den teorimodell som ligger till grund för att förklara hur 

strategiska utvecklingsmål kan implementeras och tolkas från organisatorisk ledning ner 

till den operativa nivån. Det finns inga rätt eller fel för hur arbetsprocessen skall se ut men 

av den forskning som presenteras i avsnittet för tidigare forskning finns det mer eller 

mindre framgångsrika metoder. Av det som framgår krävs för att genomföra ett lyckat 

förändringsarbete är engagemang, god kommunikation och struktur, öppen demokrati och 

systematisk arbetsfördelning (Gerrevall, 2007) (Einarsson, 2012). H.J. Leavitts 

systemmodell är en organisationsmodell som beskriver organisationer som komplexa, 

dynamiska system där varje organisation har en egen utvecklings- och anpassningsförmåga 

(Leavitt, 1965).  Modellen är tänkt att användas som ett planeringsverktyg vid förändringar 
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eller förnyelser i organisationer och dessutom tänkt att ge en ökad förståelse för hur dessa 

komponenter kan påverka varandra då nya strategier eller verksamhetsformer skall införas 

i organisationer. Komponenterna tillhörande modellen har följande kännetecken:  

1. Uppgifter  

2. Struktur 

3. Verktyg och teknologi  

4. Aktörer  

Organisationens uppgifter bestäms utifrån organisationens målsättningar och består av 

huvudfunktioner eller arbetsuppgifter som är tänkt att organisationen skall utföra. 

Uppgifter kan dels vara rutinmässiga eller också engångsinsatser. De flesta organisationer 

har en varierad uppgiftsstruktur där flertalet uppgifter löses samtidigt trots att de många 

gånger ser olika ut och till vilken del av verksamheten som de är tänkt att användas. En del 

av dem är väldigt noggrant uttalade för hur de skall genomföras medan andra uppgifter inte 

har någon direkt anvisning för hur de skall lösas. Leavitt (1965) påpekar att uppgifterna 

kan förändras över tid på grund av inre och yttre faktorer tillhörande organisationen, det 

kan exempelvis handla om att trender i samhället förändras, organisationen förändras eller 

att det kommer in nya förslag för att utvecklas. 

Strukturen i organisationen kan enkelt beskrivas som det mer stabila komponenterna i 

organisationen som exempelvis den horisontella och laterala arbetsfördelningen eller 

organisationens kommunikationsmönster. Inom området av verktyg och teknologi tillhör 

både maskiner, datasystem och lokaler som organisationens ”verktyg” men även 

tillvägagångssätt i arbetsprocesser och administration som hör ihop med teknologin. De 

människor som finns i organisationen besitter kunskaper, färdigheter, värderingar, 

motivation och attityder är företagets aktörer. Aktörerna verkar i relation till yttre aktörer 

och skapar formella och informella team för att lösa organisationens uppgifter samtidigt 

bidrar de indirekt i skapandet av organisationskulturen (Leavitt, 1965). 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist lyfter modellen i Organisationsteori (2006) och tillför en 

ytterligare komponent, förändringsagenten, för att förklara vad som händer i en 
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förändringsprocess, se bilaga 1.  Förändringsagentens position gör det möjligt att hålla 

samman processen och samtidigt involvera de fyra övriga enheterna. Vid en förändring 

eller förnyelse inom en organisation är det ofta ledningen som agerar förändringsagent men 

det är också förekommande att det är den administrativa avdelningen eller styrelsen som 

styr förändringsarbetet. Genom att se på förändring med dessa fyra huvudkomponenter kan 

nya uppgifter systematiskt placeras ut i organisationen. Modellen visar på att 

komponenterna är beroende av varandra där samarbete och kommunikation krävs för att 

implementera förändring eller förnyelse i en organisation.  

En förändring kan ha sin utgångspunkt ur en enskild komponent men för att få ett 

genomslag behöver de andra avdelningarna ofta involveras i tidigt skede för att få gehör 

och acceptans. Dessutom kan det uppstå oväntade smittoeffekter i andra element om en 

utav dem väljer att arbeta isolerat och göra förändringar på egen hand. För att gemensamt 

införa nya strategier eller verksamhetsformer krävs att organisationen sammanförs i form 

av beslutsprocesser, kommunikationsprocesser och inflytandeprocesser. Här utgör 

förändringsagenten en viktig roll som ledare för hur dessa processer skall gå till men viktigt 

är att majoriteten av organisationen accepterar förändringen för att det skall vara långsiktigt 

hållbart. Utan systematisk implementering av nya arbetsuppgifter ökar riskerna för 

missförstånd, arbetsbelastning blir ojämnt uppdelat i organisationen samt att uppgifter 

glöms bort (Bakka, et al., 2006).  

5 Metod  

I följande avsnitt kommer studien metodologiska tillvägagångssätt presenteras. 

Inledningsvis förklaras val av forskningsstrategi och därefter görs en övergång för att 

beskriva datainsamlingen, dess urval, bearbetning och analys. Avslutningsvis belys 

studiens källor vilka alla har granskats ur ett källkritiskt perspektiv.  

Forskningsstrategin tar sin utgångspunkt i ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt. 

Syftet med studien är att studera vad som händer i ridsporten från förbunds- till 

föreningsnivå. Hermeneutik kan enkelt förklaras som tolkningslära där det finns en 

subjektiv sida av verkligheten, vilket påverkas och påverkar den objektiva verkligheten 
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(Patel & Davidson, 2011). Hermeneutiken tar hänsyn för känslor och värderingar vilket är 

högst relevant i studien där uttryck och tyckande har samlats in för vad som händer och 

sker inom området på de olika nivåerna inom ridsporten.   

5.1 Datainsamlingsteknik 

Studien utgår från att undersöka vad som händer för inkludering inom ridsporten på 

förbunds- till föreningsnivå och har därför genomförts genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och analys av dokument inom området för inkludering i idrotten. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren sammanställer en lista över de teman 

som skall behandlas i intervjun utan bestämd ordning, se bilaga 3. (Patel & Davidson, 

2011). Den intervjuade personen ges möjligheten att svara fritt och öppet på frågorna i 

intervjuguiden där svaret på frågan som ställs kan besvaras utan att det finns något som 

anses vara det korrekta svaret på frågan. För att kunna skapa en övergripande bild över det 

faktiska läget från det som sägs till vad som händer även dokument observerats som skall 

vara riktlinjer från Riksidrottsförbundet och Svenska Ridsportförbundet.  

5.2 Urval 

Undersökningen har genomförts genom en fallstudie där två idrottsföreningar studerats 

från två olika distrikt för att undersöka vad de gör aktivt i sina verksamheter för en ökad 

inkludering. I studien har intervjuer även genomförts på förbunds- och specialdistriktsnivå 

i de distrikt som föreningarna tillhör. Dessa intervjuer har skapat en övergripande bild för 

hur de tolkar och förstår riktlinjerna i 2025 samt hur det sedan i nästa steg förstås på 

föreningsnivå. Distrikt och verksamheter som deltagit arbetar aktivt med inkludering. 

Urvalet har gjorts för att kunna identifiera vad som redan händer genom olika verkliga 

exempel och vad det finns för utvecklingsmöjligheter för framtiden i ridsporten för en ökad 

inkludering. En viktig aspekt att känna till är att specialdistriktsförbunden skiljer sig åt i 

storlek vilket i sin tur kan påverka resurstillgångar och omfattning av projekt utöver deras 

ordinarie verksamheter. 
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5.3 Bearbetning av data 

För att få spela in en intervju som sedan skall transkriberas måste respondenten först ge sitt 

godkännande (Patel & Davidson, 2011). Samtliga respondenter kontaktades via e-post och 

tilldelades ett informationsbrev som beskrev studiens syfte, vem som var ansvarig för 

undersökningen och hur deras bidrag skulle användas. Den här informationen upprepades 

sedan vid intervjutillfället samt förklarades att intervjun var konfidentiell, vilket innebär 

att intervjuerna är numrerade men det är bara forskaren som har tillgång personuppgifter 

för vem numreringen tillhör (Patel & Davidson, 2011). Samtliga intervjuer har genomförts 

över telefon vilket avgjorts utifrån tid-, kostnads och avståndsaspekter. Bryman påpekar att 

när längre intervjuer görs över telefon kan svaren bli mer abrupta än vid en fysisk intervju 

samt kan författaren inte observera respondentens kroppsspråk vilket kan uttrycka 

personens faktiska åsikter eller känslor tillhörande ämnet (Bryman, 2008). Därmed har det 

varit viktigt att visa på ett genuint intresse och förståelse för att få öppna svar från 

respondenten där engagemang, känslor och värderingar uttryckts i talspråk som har kunnat 

berika empiriinsamlingen. Intervjuerna har sedan transkriberats ordagrant där varje ord 

eller uttryck skrivits ned, vilket framgår i transkriberingen då citat ibland innehåller 

upprepningar, pauser eller ”ehh” och ”äh”. Genom att intervjuer både har spelats in och 

transkriberats har en genomgång av svaren kunnat ske flera gånger vilket i sin tur 

underlättar i processen för analysen (Bryman, 2008).  

5.4 Analys av data  

Vid kvalitativ bearbetning är det ofta ett textmaterial som skall analyseras. Intervjuer som 

genomförts skrivs ofta ut i text vilket gör att även ett fåtal intervjuer kan ta lång tid att 

bearbeta och är tidskrävande. Transkriberingen har försökt genomföras i direkt anslutning 

efter det att intervjun genomförts då respondentens svar och uttryck fortfarande varit färskt 

i minnet. Därefter har det skett en pågående analys under bearbetningens gång för att samla 

ihop tankar och idéer som har väckts under processen vilket var betydelsefullt för ett senare 

genomförande av analysdelen (Patel & Davidson, 2011). Av det resultat som presenteras 

kunde sedan olika teman utläsas från hur respondenterna svarar och vad som är 

återkommande eller mer specifikt uttalat beroende av vilken respondent och för vilken nivå 



 
Anna Sundström 

2IV31E 

19 
 

inom organisation hen befinner sig på. Genom att dela in resultatet i olika teman 

underlättade det för att sedan försöka tolka om det gick att hänföra svaren till en högre 

dimension eller om det beskrev olika aspekter av samma dimension. Därefter analyserades 

sedan resultatet i övergripande teman tillhörande studiens frågeställning där följande teman 

var relevanta: 1) beskrivning av innehåll, genomslag och förankring, 2) kommunikation 

och 3) pågående förändringsarbete och egna utformade riktlinjer. Här kunde sedan 

kopplingar göras för att förankra den teori som använts i den här studien för att förstå hur 

förändringsarbetet implementeras och hur ordinarieverksamheter påverkas utifrån 

teorimodellens angöring för organisationens uppgifter, struktur, verktyg och teknologi, 

aktörer och förändringsagenten (H J, 1965) (Bakka, et al., 2006).   

5.5 Källor och källkritik 

I studien används förstahandskällor för att undvika att ursprungskällan och fakta förvrängts 

på ett felaktigt sätt (Patel & Davidson, 2011). Tillhörande den här studien används både 

artiklar, rapporter, intervjuer, dokumentobservationer och kurslitteratur för att skapa en 

rättvis bild av den nuvarande situationen för inkludering inom sporten.  Torsten Thurén 

skriver om källkritik som metod i Sant eller Falskt? (2003). För att kunna bedöma om ett 

påstående verkligheten är sanningsenligt måste källan kritiskt granskas. Källkritik som 

metod är en hjälp för att uppmärksamma tänkbara fel i det som uttalas. En begränsning 

med metoden är att den går enbart att applicera på konkreta och avgränsade ämnen, 

komplicerade med djupare orsaker ligger inte i området för källkritik. Det krävs därmed 

kunskaper för att kunna avgöra om det som sägs är rimligt och den som genomför källkritik 

blir medveten om vilket typ av kunskap författaren behöver samla in.  

Innan källkritik genomförs bör författaren börja med att rikta kritik mot sig själv, mot egna 

förutfattade tankar och värderingar inom ämnet. Denna studie utgår från den idrott som 

tillhör min egen idrottsbakgrund, för att undvika att egna värderingar har lyfts in på ett 

felaktigt sätt har jag kontinuerligt kritiskt bemött mitt eget resonemang i genomförandet av 

arbetet. Thurén skriver om sannolikhet, tunnelseende och önsketänkande där han menar att 

det ligger i människans natur att se det vi väntar oss att se och vi ser det vi vill se. Vad som 

benämns som provisoriska sanningar skall därmed beaktas med uppmärksamhet där den 
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sanningsenliga bilden kan revideras efterhand. Ett sådant exempel kan vara när media 

sänder ut information från aktuella händelser, en incident kan inledningsvis verka vara av 

mycket större karaktär än vad som senare kommer fram att den faktiskt var. Mindre vanligt 

är det däremot att det omvända händer (Thurén, 2003). I insamlingen av källor till min 

studie har jag därför sökt efter ett djup av vad som sägs och verkligen händer för att få en 

rättvis bild av inkluderingsarbetet inom sporten.   

5.6 Forskningsetiska överväganden  

När samhällsvetenskaplig forskning genomförs måste den som forskar ta hänsyn för de 

forskningsetiska principer som finns för att skydda individers integritet vid deltagande i 

undersökning. Individsskyddskravet kännetecknas av fyra huvudkrav: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Som nämnts i tidigare 

avsnittet har respondenterna tilldelats ett informationsbrev som svarar för informations- 

och samtyckeskravets kriterier, se bilaga 4. Informationskravet innebär att forskaren skall 

inledningsvis tala om forskningens syfte för individen som är tänkt att delta i 

undersökningen. I informationen skall projektledarens namn för studien lämnas ut samt 

institutionsanknytning för att underlätta för kontakt med forskningsgruppen. Med 

samtyckeskravet menas att de individer som väljer att delta har själva rätt att bestämma 

över sin medverkan och kan närsomhelst välja att lämna projektet. Konfidentialitetskravet 

gör att alla personuppgifter och etiskt känsliga uppgifter på dem som deltar i 

undersökningen är sekretessbelagt. Sådana typer av uppgifter skall lagras aktsamt och 

omöjliggöra för utomstående att identifiera vem det är som deltar i undersökningen. För att 

kunna följa hur respondenterna svar skiljer sig åt och följa hur de olika svarar så är 

respondenternas svar kodade i avsnittet för resultatet vilket förklarats för respondenterna 

innan intervjun genomfördes.  Genom nyttjandekravet får forskaren enbart använda sig av 

det material som framkommer som berör forskningens syfte. Enskilda uppgifter får inte 

användas för annat bruk, exempelvis kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002).    
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6 Empiri 

6.1 Riksidrottsförbundet 

I följande avsnitt presenteras det sammanställda resultatet som är framtaget från 

dokumentobservation av Riksidrottsförbundet policydokument Idrotten Vill (2009) och 

måldokumentet Strategi 2025 (2017). Sammanställningen är baserad på 

Riksidrottsförbundets beskrivelser och riktlinjer för hur den svenska idrottsrörelsen bör 

arbeta för en strategisk utveckling för en ökad inkludering.   

6.1.1 Strategi 2025 - Beskrivning av innehåll för ökad inkludering 

Riksidrottsförbundets vision för demokrati och delaktighet inom svensk idrott beskrivs i 

idédokumentet Idrotten Vill (2009) som en plats där alla har rätt att delta oavsett ålder, kön, 

sexuell läggning, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, psykiska och fysiska förutsättningar. 

Idrotten skall sträva efter att bedriva en verksamhet som täcker alla medlemmars behov 

och driva en föreningsdemokrati där alla medlemmars röst har ett lika värde. Många 

upplever att föreningarna bedriver sina verksamheter utifrån ett gammalt synsätt där stort 

fokus läggs på träning och tävling successivt när barnen stiger i åldrar med ett ointresse av 

de själva ska få bestämma över sitt deltagande och träningsmängd. Det har i sin tur drabbat 

både till att bredd och elit varken gynnats i utveckling eller motivation 

(Riksidrottsförbundet, 2017).  

Genom Strategi 2025 vill Riksidrottsförbundet styra om idrottsverksamheter ute i 

föreningarna från triangel till rektangel där ledare och tränare bortser från en intensiv 

talangjakt och istället lyssnar till deltagarnas behov. Idrotten behöver förnyas för att bli mer 

attraktiv i och med globala trender med urbanisering, digitalisering och en ökad 

individualisering. Idag vänder medlemskurvan nedåt i åldrarna redan vid 11-års ålder. Vid 

30–35 årsåldern stiger den åter då föräldrar börjar engagera sig i barnens idrottande men 

efter 50 sluttar kurvan nedåt igen (Riksidrottsförbundet, 2017). I och med idrottens positiva 

effekter på livskvalité och folkhälsan i samhället vill Riksidrottsförbundet att idrotterna 

skall satsa mer på olika åldrar för att medlemmarna ska bibehålla ett livslångt 

idrottsintresse. Attityden i föreningarna skall genomsyras av att alla skall få vara med och 
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delta oavsett vad. Det är inte bara tränare och ledare som behöver uppdateras om hur 

idrotten bör bedrivas utan det gäller samtliga som är med och påverkar föreningen i något 

avseende. Historiskt sätt utvecklades den svenska idrottsrörelsen en gång i tiden av vuxna 

män för vuxna män vilket vi än idag kan se spår av. Idrotten bör anpassas för den som 

utövar den och inte minst när det gäller barn- och ungdomsidrott (Riksidrottsförbundet, 

2017). 

6.1.2 Metoder för genomförandet med avseende på idén till ökad inkludering 

För att idrotten skall förändras och utvecklas till önskat läge bör idrottsföreningar arbeta 

mer med instegsnivåer som är anpassade efter utövarnas erfarenheter för att kunna 

välkomna fler och nya målgrupper. Färre regler, frivillig anmälan, nybörjargrupper i alla 

åldrar och möjlighet till att låna utrustning är några exempel på saker som kan göras för att 

sänka trösklarna i idrottsföreningarna. Av de inkluderingsarbeten som ansetts vara mer 

framgångsrika har föreningarna arbetat med projekt i form av familjeidrott, spontanidrott, 

prova på-dagar och i en del fall samverkat med skolor eller andra idrottsföreningar 

(Riksidrottsförbundet, 2017).   

Riksidrottsförbundet vill sträva efter att bedriva idrottsverksamheter som välkomnar alla 

typer av människor oavsett målet med deltagandet i föreningslivet. För att 

idrottsföreningarna skall kunna motarbeta att idrottsverksamheten bedrivs med fokus riktat 

på resultat och tävling bör tränares och ledares utbildning uppdateras kontinuerligt och 

erbjudas eventuell stöttning för att möjliggöra utrymme för olika behov av 

idrottsdeltagande. Utövarnas utveckling bör varken hämmas eller utsättas för tidig 

specialisering och toppning istället skall utvecklingsresan göras till målet med mindre 

fokus på tävlingsresultat.  

6.2 Svenska Ridsportförbundet 

Genom empiriinsamling utav dokumentobservation tillhörande Svenska 

Ridsportförbundets måldokument Ridsport 2025 (2017) och Ridskola 2025 (2017) samt 

respondents svar från förbundsnivå har följande resultat kunnat sammanställas. Avsnittet 
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behandlar Svenska Ridsportförbundets tolkning och riktlinjer för en ökad inkludering inom 

ridsporten. 

6.2.1 Ridsport 2025 – Beskrivning av innehåll för ökad inkludering  

Svenska Ridsportförbundet har genomfört en egen utredning Ridsport 2025 (2017) där de 

har diskuterat utvecklingsområden i omfattande processer med medlemsföreningar och 

enskilda medlemmar för att se till ridsportens utmaningar och möjligheter med hänseende 

för Riksidrottsförbundets gemensamma formuleringar i Strategi 2025 (2017). I samarbete 

med Idrottslyftet har de även gjort en kartläggning över landets ridskolor för att få en bild 

av hur omvärlden ser på ridskolorna och på så sätt har de även tagit fram särskilda riktlinjer 

för Sveriges ridskolor i Ridskola 2025 (2017). Ridsportförbundet lyfter likasom 

Riksidrottsförbundet utvecklingen av globala trender där det finns större möjligheter för 

människan idag att utveckla egna individuella intressen. Det finns ett brett utbud av 

valmöjligheter där lättillgängligheten vuxit väsentligt samtidigt som behovet av att synas 

ökat. Större föreningar blir större medan mindre föreningar blir mindre genom en ökad 

professionalisering där konkurrenskraften ökar. Urbaniseringstakten bidrar till att dagens 

samhälle är mer heterogent än tidigare och klyftor i samhället har blivit större ur ett 

socioekonomiskt perspektiv (Svenska Ridsportförbundet, 2017).  

6.2.2 Metoder för genomförandet med avseende på idén till ökad inkludering 

För att kunna tillgodose allas behov oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar 

måste synsätt och organisering förändras tillhörande exempelvis kommunikation, 

administration, aktiviteter, synen på ledarskap och styrelsearbete. Verksamheten skall 

genomsyras av kvalité genom att personal och ledare besitter en hög kompetens med en 

tydlig förankring till förbundets gemensamma värderingar och säkerhetsarbete. Det skapar 

en konkurrenskraftig föreningsverksamhet av ridsporten som främjar idrott, fritid och 

folkhälsan. För att kunna erbjuda ridskoleverksamhet för fler som normalt sätt inte rör sig 

i ridsporten måste ridsportföreningar visa på ett aktivt samhällsengagemang för att kunna 

söka bidrag och på så sätt hålla nere kostnaderna för deltagare. Verksamheter och 

samarbeten skall genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv där ridsporten visar sig som en 
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betydande samhällsaktör med tillvaratagande på ridsportens roll som folkrörelse (Svenska 

Ridsportförbundet, 2017).   

Vid intervju med Svenska Ridsportförbundet förklaras hur de strategiska 

utvecklingsarbetet sker på förbundsnivå:  

”Vi jobbar med att se till att våra utbildningar, aktiviteter och beskrivningar 

genomsyras av den värdegrund som ligger bakom områdena i Ridsport 

2025 och att utövandet sker efter hästens villkor. I ridsportens 

utvecklingsmodell som är ett av prestationsområdena handlar allt vi gör om 

det som finns inom ramen i Ridsport 2025. Det viktigaste arbetet som vi 

driver på förbundet handlar om att ta fram ett arbetsmaterial som gör att 

människorna blir trygga i vad som gäller utifrån hästens välfärd, 

ridsportens värdegrund och hur vi behöver bemöta varandra och olika typer 

av människor.”  

Utöver att förbundet arbetar för att deras aktiviteter, utbildningar och arbetsmaterial till 

ridsportens föreningar skall genomsyras av de strategiska arbetsområden som finns i 

Ridsport 2025 så arbetar de kontinuerligt med att informera om pågående utvecklingsarbete 

genom Ridsportsforum. Ett forum som fungerar som en mötesplats för att diskutera 

aktuella utvecklingsfrågor inom ridsporten där människor från hela landet deltar som är 

aktiva inom ridsporten på något sätt. Vid mötestillfällena är även förbundsstyrelsen med 

och under de senaste träffarna har de tillsammans bearbetat måldokumentet Ridsport 2025 

och skapat effektmål där verksamhetsinriktningen beslutats på förbundsstämman. 

Effektmålen sätts upp i tvåårsintervall och fungerar som ett verktyg för att kunna arbeta 

strategiskt och målinriktat utifrån de strategiska utvecklingsområdena som finns för hur 

utvecklingsarbetet skall ske. Därefter finns det framtaget arbetsmaterial som skapas 

tillsammans med SISU-konsulenter och distrikt och skall fungera som ett hjälpmedel till 

föreningarna för hur de kan implementera arbetet i sina verksamheter.  
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6.3 Specialdistriktförbunden 

Det sammanställda resultatet tillhörande det här avsnittet är baserat på hur två av Sveriges 

specialdistriktsförbund har svarat för hur de arbetar för en ökad inkludering, samt hur de 

valt att tolka Riksidrottsförbundets och Ridsportförbundets riktlinjer tillhörande 

måldokumenten. Respondenterna som har deltagit i undersökningen har ansvar för 

inkluderingsarbetet i sin yrkesroll på ditstriktnivå inom ridsporten och har därmed ansetts 

vara mest lämpliga till för att besvara frågorna. De båda distriktsförbunden arbetar aktivt 

med inkluderingsarbeten och framstår som två specialdistriktförbund som ligger i framkant 

i utvecklingen vilket avgjort att just dessa distrikten valts ut.  

6.3.1 Beskrivning av innehållet i Strategi 2025 och Ridsport 2025 för ökad 

inkludering 

I resultatet framgår att jämställdhetsfrågan inom ridsporten får ett annat fokus än i många 

andra idrotter utifrån specialdistriktsförbundens svar. Majoriteteten av deltagarna i 

ridskoleverksamhet är unga tjejer och vuxna kvinnor. Det är först på tävlingsbanorna som 

antalet manliga utövare ökar då många killar kommer från familjer som bor på hästgård 

och har hästarna hemma. De båda distriktsförbunden uttrycker att de största utmaningarna 

i det strategiska arbetet mot 2025 är hur vi bemöter varandra och välkomnar nya 

målgrupper för en mer blandad verksamhet.  

D1: ”Människor från olika samhällsklasser skall ha möjlighet att kunna rida. 

Det kan man väl säga är kärnan i egentligen hur vi ser på de här frågorna. 

Kommer jag från ett annat land så kanske det inte är naturligt att jag söker 

mig till ridskolan. Hästar har kanske inte varit en del av min vardag tidigare. 

I många andra länder så är ju hästsporten en ren överklass sport och de 

känns inte naturligt att gå dit. Jag tror det första steget är att vi måste öppna 

vår verksamhet och helt enkelt bjuda in.” 

Ett av de stora problemen för föreningarna när de genomför inkluderingsarbeten är att de 

genomförs i projektform för att kunna söka medel via Idrottslyftet. Efter att projektet har 
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tagit slut så finns det inga resurser kvar för att kunna fortsätta verksamhetsformen och 

inkluderingsarbetet dör ut.  

6.3.2 Metoder för genomförandet med avseende på idén till ökad inkludering 

Specialdistriktsförbunden är tänkt att fungera som en kommunikationslänk mellan landets 

ridsportföreningar och förbundet. Specialdistriktsförbund D2 förklarar i intervjun hur deras 

arbetssätt ser ut för att sprida information från förbundets utvecklingsarbete till deras 

föreningar:  

D2:   ” Vi försöker träffa våra ridskolechefer i alla fall två gånger per halvår och 

på träffarna lyfter vi aktuella frågor som berör deras verksamheter. Nu är 

ju Ridsport 2025 dels klubbat på stämman för 2017 och sen så jobbades de 

med det på ridsportsforum i höstas så nu känns det som att dom här 

områdena är välarbetade och dags att komma ut till föreningarna. Där har 

vi som uppgift att få ut informationen och inspirera hur arbetet kan 

implementeras mer konkret. ” 

Specialdistriktsförbund D1 som är ett avsevärt större distrikt än D2 har kunnat tillsätta en 

konsulent på halvtidstjänst vars huvuduppgift är att arbeta för en ökad inkludering i 

ridsporten. Genom extra tillsatta resurser har de kunnat göra större insatser inom 

utvecklingsområdet och samarbetar även med andra idrotter inom distriktet för att driva 

arbetet framåt, bland annat har de nära samarbeten med golf och basket. D1 uttrycker i 

intervju att de saknar någon som behandlar samma frågor på förbundsnivå:  

D1: ” Vi skulle gärna vilja ha ett utbyte med framförallt Svenska 

Ridsportförbundet men vi känner att vi kanske inte riktigt har någon 

mottagare där. Det finns ingen på förbundet som har motsvarande tjänst 

som den vi har kunnat tillsätta. Vad vi gör istället är att vi jobbar mycket 

med distriktsidrottsförbundet och andra sporter. Vi nyttjar det nätverket för 

att få nya idéer, tankar och stöttning i det vi gör men vi hoppas och vi ser 

att dessa frågorna kommer bara växa och bli viktigare så vi tror ju att det 

här kommer att landa även i andra distrikt och även på förbundsnivå. Man 
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kan inte förvänta sig att mindre distrikt kan tillsätta samma resurser, därför 

anser jag att det är jätteviktigt att även förbundet har den här typen av 

tjänst.”  

Specialdistriktsförbund D2 har arrangerat inspirationsmöten med sina förningar för att fler 

ska arbeta med en ökad inkludering. På mötena har de visat upp goda exempel på projekt 

som genomförts i distriktet där föreningarna själva får presentera hur de har arbetat. De 

har även skapat en hashtag på Instagram som föreningarna använder när de visar på olika 

arbeten som görs inom ramen för Ridsport 2025 för att inspirera andra föreningar.  Av de 

specialdistriktsförbunden som deltagit i intervjuerna lyfter de goda exempel på 

inkluderingsarbeten där föreningarna fått stöttning av kommunerna. En kommun som 

nämns har valt att satsa på spontanidrott för att få fler barn och ungdomar i rörelse samt 

en möjlighet för barnen att testa på flera olika idrotter. Här har en av ridskolorna 

tillhörande kommunen varit en del i arbetet som möjliggjort för barn och ungdomar att 

rida vilket kanske inte hade varit möjligt för dem annars.  

Ofta krävs det tillgång till skjutsning från föräldrar då många anläggningar är placerade ute 

på landsbygden, i projektet har föreningen tillsammans med kommunen anordnat transport 

till och från stallet. I samarbete med kommunen har parterna ingått ett avtal under en längre 

period för flera år vilket gör det möjligt för föreningarna att erbjuda ridskoleverksamhet 

för nya målgrupper under längre sikt. Det ena specialdistriktsförbudet som deltagit i studien 

har arbetat fram en modell som föreningar kan presentera för sina kommuner för potentiell 

samverkan, anpassat för spontanidrott:  

D1: ”Det vi gör nu är att ta fram en modell för spontanridning som vi kommer 

att presentera för föreningarna i juli när vi har en stor träff. Det handlar ju 

egentligen om att föreningarna skall kunna komma och träffa sina 

kommuner och säga ”Titta! Såhär skulle vi kunna samarbeta” och visa på 

att man gör såhär i andra kommuner och att det fungerar. Många gånger så 

kan vi se att det är svårt för kommunen att gå in, det är ofta 

fritidsförvaltningen som jobbar med olika idrotter. Här ser ju jag att det 

kanske inte är fritidsförvaltningen som blir kontakten utan andra delar av 
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kommunen som föreningen behöver vända sig till och då tror jag att det är 

bra att man har ett tydligt koncept som kan erbjudas.” 

Genom att många ridsportföreningar visat på god samverkan med kommuner har 

Ridsportförbundet blivit erbjudna att göra utredningar på kommunernas ridskolor för att se 

över deras verksamheter och hur de skulle kunna utvecklas. Distriktsförbund D1 håller på 

med ett sådant pågående utredningsarbete och menar på att det kan vara en del i ledet av 

inkluderingsarbetet för hur det strategiska arbetet kan ske på lång sikt. För att fler barn och 

ungdomar skall kunna delta oavsett familjers socioekonomiska förhållanden håller D1 på 

att skapa en fond tillsammans med en av de större bankerna. Genom fonden ska det finnas 

möjlighet att söka bidrag för att kunna reducera medlemsavgifter för att fler skall kunna 

rida som egentligen inte har råd att delta i ridskoleverksamheten. De uttrycker att många 

större företag är mindre engagerade till att sponsra anläggningen genom att exempelvis få 

ha en skylt upphängd i ridhuset för marknadsföring, fler finner av intresse att sponsra 

socialt ansvarstagande i dagens samhälle.  

I specialdistriktsförbundens uppgifter ingår även att besöka föreningarnas anläggningar 

och kvalitetssäkra verksamheter och att värdegrundsarbeten genomsyrar 

Ridsportförbundet gemensamma värderingar. För att följa upp de inkluderingsarbeten som 

görs ute i föreningarna sker rapportering och utvärdering främst till Idrottslyftet vart 

många väljer att söka bidrag från i inkluderingsprojekt.  

D1:   ”Det är ju upp till varje enskild förening när dom har haft ett projekt hur 

dom tar tillvara på resultatet. Vi har gjort en sammanställning och sett vilka 

projekt som har genomförts och vilka som har fortsatt men sen söker dom 

ju medel från Idrottslyftet och jag vet inte i vilken omfattning de kräver 

någon utvärdering.” 

6.4 Ridsportföreningen  

Slutligen i studiens resultatkapitlet presenteras det resultat som sammanställts utifrån 

respondenters svar på föreningsnivå. Avsnittet är baserat på föreningarnas tolkning av 

måldokumenten Strategi 2025 och Ridsport 2025 samt hur de har gått tillväga för att 



 
Anna Sundström 

2IV31E 

29 
 

implementera inkluderingsarbetet i sina verksamheter. Redan innan måldokumenten 

infördes hade de hunnit göra flera olika projekt. Respondenterna har varit med sedan 

föreningarna började arbeta med inkluderingsfrågor, ett arbete som pågått under flera år i 

deras verksamheter. Därmed har de hunnit stöta på en del utmaningar på vägen och har 

därför ansetts vara goda exempel på föreningar till den här studien.  

6.4.1 Beskrivning av innehållet i Strategi 2025 och Ridsport 2025 för ökad 

inkludering 

Förening F2 är insatt i måldokumentet för Ridsport 2025 då deras specialdistriktsförbund 

erbjuder ridskolecheferna tillhörande deras föreningar nätverksträffar två gånger per termin 

där de diskuterar olika frågor som rör utvecklingsarbetet i ridsporten. Den andra 

föreningen, Förening F1, som deltagit i undersökningen svarar för att de känner till både 

Strategi 2025 och Ridsport 2025 men att deras inkluderingsarbete i föreningen har haft ett 

mer nära samarbete för inkluderingsarbete tillsammans med kommunen. Däremot 

beskriver de att deras synsätt till att kunna möjliggöra för att inkludera fler går hand i hand 

med innehållet av de båda måldokumenten. Inkluderingsarbetet har varit en del av 

föreningsverksamheten ända sedan Idrottslyftet startade 2009 och intervjun berättar 

verksamhetschefen om utbyten av livserfarenheter som delgetts bland de som deltagit: 

F1:  ” Projekten har byggt på att man i slutet när man är lite mer kompis och 

vågar prata mer. Då får alla ha med sig någonting hemifrån från när man 

var liten som man får berätta kring vilket blir väldigt hjärtskärande när 

någon kommer med ett foto på ett sönderbombat hus, skola eller någon i 

uniform. Tillskillnad från våra svenskar som kommer med något gosedjur 

eller foto på någon häst som dom har gillat eller så. Det blir sådana 

kontraster då som jag tror är väldigt nyttigt för alla som är med i projektet. 

Även våra ungdomar med svensk bakgrund så att säga, de får en helt annan 

förståelse för hur det kan vara att ha en annan bakgrund.” 

Tillhörande dessa projekt har föreningen anordnat flera olika kringaktiviteter för att 

deltagarna skall lära känna varandra där de bland annat har bakat och arbetat med 
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teamövningar. Föreningen har under längre tid samarbetat med en spontanidrottsaktör som 

främst arrangerar fritidsaktiviteter för barn i mellanstadieåldern där de får chans att prova 

på flera olika idrotter. Aktören åker runt till skolor inne i staden för att tala om att projektet 

finns vilket i sin tur ökar chanserna för att fler barn får testa att rida på ridskolan. Genom 

att föreningarna har haft flera olika samarbetsaktörer så har de varit lättare för dem att 

hålla projekten vid liv då det fått stödresurser från flera håll.  

De båda föreningarna uttrycker att de har en god kommunikation med både 

specialdistriktsförbund och de allmänna distriktsförbunden för information om Strategi 

2025 och Ridsport 2025. I intervju med verksamhetschefen för förening F2 berättar 

respondenten även om ett aktivt medsittande i ridsportens distriktsstyrelse där det finns en 

levande diskussion om Ridsport 2025 och utvecklingsarbetet samt påpekas 

ridskolechefsträffarnas värdefulla utbyten av tankar och idéer. Föreningens tillhörande 

distriktsförbund har ett nära samarbete med närliggande förbund på grund av att de verkar 

över ett relativt litet geografiskt område och har inte samma resurser som de större 

distrikten. År 2018 startade de tillsammans ett projekt som utgick från Svenska 

Ridsportförbundets måldokument Framtidens Ridskola 2025 (2017) där de arbetade med 

de strategiska utvecklingsområdena. 16 ridklubbar deltog i projektet och i intervju med 

förening F2 berättas hur de implementerade projektet i deras egen verksamhet:  

F2: ”Förra året hade vi ett stort projekt tillsammans med 16 andra klubbar där 

vi arbetade med olika ämnen i form av temamånader, ett projekt som jag 

valde att pröva i hemma i vår förening. Eftersom vi jobbade samma 

områden i det stora projektet fick jag jättemycket inspiration för hur vi 

kunde göra på klubben. Jag försökte även att plocka med ganska mycket 

från Ridsport 2025, där vi hade nya synsätt för träning och tävling, kost och 

hälsa samt diskuterade vi tävling på individens nivå och vårt ledarskap. På 

våra regionala tävlingar delade vi ut sportsman-pris för gott uppförande och 

visade på en god förebild för unga ryttare.” 
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6.4.2 Metoder för genomförandet med avseende på idén till ökad inkludering 

Förening F1 anser att bemötandet av olika målgrupper samt anpassning av aktiviteterna för 

nya deltagare är deras största utmaning och det dom jobbar mest med i deras 

inkluderingsarbete. De har valt att arrangera familjeidrott för att visa på hur medlemmar i 

alla åldrar kan vara en del av det svenska föreningslivet och delta i olika ideella 

insatsarbeten vilket är unikt till hur idrotten ser ut i många andra länder. Flera föreningar 

samarbetar med kommun, distriktsförbund och SISU för att kunna reducera kostnader och 

nå nya målgrupper men av respondenternas svar finns det fler aktörer som kan stödja 

inkluderingsarbetet. Förening F1 har samarbetat med en fotbollsförening där de har fått 

låna deras minibussar under vinterhalvåret då fotbollssäsongen ligger nere för att 

transportera människor till ridskolan. I projekt som förening F2 har arrangerat har de haft 

inslag av andra idrotter i sina aktiviteter där de bland annat tagit hjälp av 

orienteringsklubben för att arrangera rid-orientering. Dessutom har de bjudit in andra 

idrottsföreningar när de haft föreläsningar som berört ämnen som påverkar människan 

oavsett idrottsbakgrund. 

F2: ” Till exempel hade vi en workshop som handlade om sexuella trakasserier 

i förra veckan och då kom simningen. Där inser man att vi har väldigt 

mycket gemensamt. Vi har en hel del voltige och där behöver du ju liksom 

ta på kroppen när du instruerar och i simning behöver tränarna jobba lite 

likadant och hur tänker vi då som ledare? Förklarar vi varför vi tar på 

barnen? Där kan man ju verkligen få utbyte av varandra av olika svårigheter 

och få tips från andra idrotter och tränare.” 

Föreningarna tillhörande studien har vänt sig till boenden för asylsökande för en ökad 

inkludering av utsatta målgrupper. Förening F1 har även arrangerat verksamhet på ridskolan 

tillsammans med stödorganisationer för utsatta kvinnor. Båda föreningarna har involverat 

sina ungdomssektioner när de genomfört olika typer av inkluderingsprojekt. Genom att dels 

nya deltagare men även att befintliga barn och ungdomar på ridskolan är med och deltar vid 

aktivitetstillfällen så sker ett socialt utbyte och en möjlighet till att bygga nya relationer. 

Förening F1 förklarade vid intervju hur deras faddersystem var uppbyggt:  
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F1 ”Dom allra sista projekten har byggt på att våra medlemmar är med och 

hjälper till så att varje elev som kommer utifrån får en fadder som är 

ungefär jämnårig eller möjligtvis något år äldre som tar hand om dom. Så 

har vi valt att göra för att man ska våga prata lite mer och lära känna ett 

annat barn eller ungdom då som finns på ridskolan.” 

Förening F2 förklarar mervärdet av ungdomssektionens inspel som ett steg i processen för 

hur de utbildar sina unga ledare:  

F2 ”I projekten försöker vi ta med ungdomssektionen så mycket som möjligt 

för att det är ju faktiskt dom som är våra framtida ledare och vi ser även att 

de har närmast kontakt med dom yngre barnen samt att dom syns väldigt 

mycket i skolan. Ser man sedan någon på stan eller i skolan som man 

känner igen från ridskolan så har man någon att säga hej till. Dessutom har 

vi fått blanda engelska och svenska samt använt teckenspråk för att kunna 

förstå varandra. Det tyckte ungdomarna var en väldigt häftigt upplevelse 

just att få lära sig hur man är pedagogisk och en bra ledare fast man inte 

pratar samma språk.”  

Utöver de utvärderingsträffar som specialdistriktsförbund D2 anordnar har förening F2 valt 

att göra halvårsutvärderingar av de projekt som bedrivs på anläggningen. Vid 

utvärderingsmötena bjuds människor in som deltagit i projekten på något sätt där de kan 

diskutera framtida utvecklingsmöjligheter. Förening F1 utvärderar sina projekt i direkt 

anslutning till genomförandet. Deras samarbete och inkluderingsarbete utgår främst från 

en spontanidrottsaktör och de har inte samma typ av utbyte med deras 

specialdistriktsförbund och andra närliggande ridsportföreningar. 

7 Analys  

I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras utifrån studiens teoretiska begrepp och 

modell. Resultatet har tolkats utifrån de riktlinjer, handlingar och yttranden som samlats in 

genom dokumentobservationer och respondenters svar. Det finns ingen absolut sanning för 
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vad som är rätt eller fel utan hermeneutiken bygger på en förståelse av människors 

skapande och handlingar vilket varit högst betydande för den här studien där syftet varit att 

studera vad som händer och sker på förbund-, distrikt- och föreningsnivå för att inkludera 

fler människor (Patel & Davidson, 2011). I det här avsnittet kommer studiens frågeställning 

att behandlas i kronologisk ordning vilket innebär att avsnittet inleder med en analys av 

vad det är som anses behövs förändras för en ökad inkludering. Därefter studeras hur 

kommunikationen ser ut mellan förbund, distrikt och förening samt om det finns en struktur 

för strategisk implementering. Slutligen analyseras vad som faktiskt sker på den operativa 

nivån vad gäller Ridsport 2025 (2017).   

Med stöd utifrån teorigrunden för att fördjupa resultatet kan organisationernas uppgifter 

tolkas som det förändringsarbete som görs för att nå en ökad inkludering i ridsporten. En 

organisations uppgifter bestäms utifrån dess målsättningar vilket i det här fallet handlar om 

målet för 2025 (H J, 1965). Riksidrottsförbundets riktlinjer i Strategi 2025 (2017) är 

framtaget för alla idrotter som tillhör förbundets paraplyorganisation därefter har Svenska 

Ridsportförbundet valt att genomföra en egen utredning för att skapa målsättningar för 

ridsporten genom Ridsport 2025 (2017). Utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer av vad 

som framgår i Strategi 2025 (2017) bör idrottens trösklar sänkas för att fler ska kunna bli 

en del av det svenska föreningslivet. Riksidrottsförbundet vill sträva efter att bedriva 

verksamheter som välkomnar alla typer av människor oavsett bakgrund eller målet med 

deltagandet i idrotten. För att idrotten skall förändras till önskat läge behöver 

idrottsföreningar arbeta mer med instegsnivåer utefter deltagarnas erfarenhet och behov till 

deltagande. Här behövs ledares och tränares utbildningar kontinuerligt uppdateras och 

erbjudas eventuell stöttning för att de ska kunna anpassa sina aktiviteter för att få fler 

människor till att delta. I riktlinjerna för Strategi 2025 framgår även utövarnas utveckling 

varken skall hämmas eller utsättas för tidig specialisering, återigen påpekas att det bör 

finnas fler steg anpassade efter erfarenhet och behov av idrottsdeltagandet.  

Riksidrottsförbundets måldokument kan tolkas som en grundidé för vilka utmaningar det 

svenska föreningslivet står inför. Enligt Leavitts modell kan organisationens uppgifter dels 

vara noggrant uttalade för hur de skall genomföras medan andra inte har någon direkt 
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anvisning och kan lösas på flera olika sätt. Svenska Ridsportförbundet har valt att 

genomföra en egen utredning med hänseende av de utvecklingsområden som är framtagna 

i Strategi 2025. De har inte fått några precist uttalade uppgifter för hur utvecklingsarbetet 

skall bedrivas utan istället tolkas måldokumentet utifrån de utmaningar som finns i 

ridsporten. Svenska Ridsportförbundet lyfter de samhällsförändringar som skett genom 

globala trender i Ridsport 2025 (2017). Idag finns det större möjligheter för individen att 

utveckla egna fritidsintressen utanför idrottsverksamheter, valmöjligheterna är oändliga 

och utbudet är ofta lättillgängligt. En av uppgifterna som måste utföras är att skapa mer 

attraktiva aktiviteter som får fler människor att vilja delta i ridskoleverksamheten. 

Samtidigt har urbaniseringstakten ökat vilket bidragit till ett mer heterogent samhälle och 

större klyftor utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.  

Ridsport 2025 (2017) svarar för den målsättningen Svenska Ridsportförbundet tagit fram 

genom sin utredning för ridsportens strategiska utvecklingsområden med hänseende för 

Strategi 2025 (2017). Eftersom ridsportföreningarna tillhör Svenska Ridsportförbundet 

skall den här målsättningen även implementeras i deras organisationer.   Likasom att 

Strategi 2025 (2017) inte innebär några konkreta uppgifter som skall genomföras så kan 

Ridsport 2025 (2017) tolkas liknande i förhållande till specialdistriktsförbunden och 

föreningarna. I intervju med specialdistriktsförbunden förklaras att de har valt att satsa på 

att fler människor från olika samhällsklasser skall ha möjlighet att kunna rida oavsett 

socioekonomiska faktorer eller föräldrars närvarande. Utifrån den utredning som 

Riksidrottsförbundet genomförde för att studera idrott och integration framgår att både 

ungdomar med svensk och utländsk bakgrund svarar för att det är dyrt eller svårt att ta sig 

dit kommunalt vilket gjort att de valt bort idrotten (Riksidrottsförbundet, 2010). 

Specialdistriktsförbunden vill arbeta fram en hållbar lösning för transport och logistik så 

att fler skall kunna ta sig till ridskolorna.  

Föreningarna som deltagit i undersökningen har arbetat med inkluderingsprojekt redan 

innan måldokumenten skrevs fram vilket inneburit att de till viss del redan utformat egna 

riktlinjer för ökad inkludering i sina verksamheter. Tillhörande avsnittet för tidigare 

forskning presenteras en studie som genomförts för att studera genomslag för riktlinjerna i 
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Idrotten Vill (2009) på lokal nivå där barn och ungdomsidrott utövas. I undersökningen 

studeras tränares erfarenheter av Idrotten Vill (2009) och hur riktlinjerna följs.  Av 

resultatet framgår att hälften av föreningarna har valt att införa egna riktlinjer. Samtidigt är 

samtliga tränare eniga om att föreningsverksamheten måste hålla idrottsintresset vid liv 

men lösningar för problemet skiljer svaren åt (Redelius, et al., 2016). För att analysera den 

problematiken utifrån studiens teori menar Leavitt på att organisationens uppgifter kan 

påverkas av inre och yttre faktorer. En avgörande inre faktor är organisationens människor 

där målsättningen kan var densamma men beroende av vem som utför arbetet kan påverka 

resultatet genom människors egna åsikter och värderingar. Båda föreningarna resonerar likt 

förbundet att de vill skapa en verksamhet som välkomnar fler människor från olika 

samhällsklasser där aktiviteter är anpassade efter deltagarnas behov. En av de stora 

utmaningarna är hur kostnader skall kunna hållas nere på lång sikt. Hästarna kräver mat 

och underhåll för att må bra samt någon som sköter om dem dagligen.  

I arbetet för en ökad inkludering har föreningarna dessutom arbetat med flera andra 

strategiska åtgärder där ett exempel är att föreningarna vill involvera fler människor genom 

ideella insatser i föreningarna. Förening F1 påpekar att den svenska ideella idrottskulturen 

är unikt i förhållande till hur idrotten bedrivs i många andra länder. Samtidigt menar de att 

tillhörighetskänslan växer när medlemmar aktivt får vara med och bidra och tillsammans 

sköta om sin förening. Förening F2 vill även utveckla nya synsätt för träning och tävling 

för att få fler intresserade samtidigt som gott uppförande skall uppmuntras för att visa på 

goda förebilder, både utifrån hästens välfärd och i bemötandet med andra människor. 

Samma förening har valt att anordna workshops där de diskuterat olika ämnen som rör 

människans välmående där bland annat mobbning och pedagogik riktat mot barn och 

ungdomsidrott har diskuterats. Hur de har gått tillväga och hur de arbetar efter Ridsport 

2025 (2009) och dess riktlinjer beskrivs när analysen behandlar områdets faktiska 

arbetsinsatser.  

Struktur i organisationen enligt Leavitts systemmodell kan dels beskriva den laterala 

arbetsfördelningen för hur riktlinjer och förslag till implementering hanteras från förbunds-

, distriktsnivå och ner till den operativa nivån ute i föreningarna. Ett väl genomarbetat 
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kommunikationsmönster där alla parter är medvetna om vart problemen finns och vad det 

är som behöver förändras underlättar ofta förändringsprocesser (Leavitt, 1965). I resultatet 

ur artikeln ”Revisiting knowledge sharing from the organizational change perspective” har 

struktur och kommunikation varit organisationers högst kritiska element vid förändring där 

organisationens människor utgör en stor påverkan.  Svenska Ridsportförbundet utgår från 

Ridsportsforum för att tillsammans bemöta utmaningar i förändring mot Ridsport 2025 

(2017) med människor från olika delar av sporten. Forumet utgör en del av processen för 

att kontinuerligt informera om pågående utvecklingsarbete. En av de fyra enheterna 

tillhörande teorin är verktyg och teknologi som utifrån den här studien kan tolkas som det 

material och modeller som skall hjälpa föreningarna till att kunna bedriva 

inkluderingsarbete. Utifrån de effektmål som beslutas genom förbundsstämman så skapar 

Svenska Ridsportförbundet tillsammans med SISU-konsulenter arbetsmaterial som skall 

vägleda föreningarna i arbetet.    

Samtidigt som förbundet kontinuerligt informerar om pågående förändringsarbete och 

arbetar fram material svarar D1 i intervjun att de saknar någon på Svenska 

Ridsportförbundet som kan återkoppla till frågor som rör inkluderingsarbetet. De 

samarbetar i dagsläget mer med specialdistriktsförbund tillhörande andra idrotter inom 

deras distrikt för utbyte av tankar och idéer. Geeraert, Alm och Groll (2013) menar att 

idrotten ofta styrs av högt uppsatta målsättningar istället för att anpassa styrningen till 

verksamhetens förutsättningar.  

De specialdistriktsförbund som verkar över mindre geografiska områden eller har färre 

föreningar under sig upplevs inte kunna tillsätta samma resurser. Det kan därmed bli svårt 

för dem att både utföra underhållsarbete och samtidigt se över hur förändringsarbeten kan 

implementeras i föreningarna med avseende för deras specifika utmaningar eller hinder. 

Specialdistriktsförbund D2 som är ett betydligt mindre distrikt än D1 bedriver ett nära 

samarbete med närliggande förbund för att tillsammans bearbeta förändringsprocesser. D2 

har inte samma resurstillgångar vilket påverkat förändringsarbetets storlek men genom 

deras samverkan och engagemang i utvecklingsarbetet har de kunnat genomföra flera 

insatser för en ökad inkludering.  Kontinuerliga träffar med deras ridskolechefer gör att de 
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kan följa upp föreningarnas utvecklingsarbete samtidigt ökar medvetenheten kring vilka 

faktiska utmaningar som finns på den operativa nivån.  För att möjliggöra för en lyckad 

implementering krävs förståelse mellan policy och praktik för att kunna anpassa policyn 

till den vardagliga verksamheten (Geeraert, Alm & Groll, 2013). Specialdistriktsförbunden 

spelar en central roll för föreningarna utifrån studiens resultat där D2 har en välarbetad 

plattform för att diskutera föreningarnas utvecklingsmöjligheter. D1:s mall som skall 

presenteras för föreningarna är ett verktyg för hur de skall kunna samarbeta med sina 

kommuner och på så sätt möjliggöra för en ökad inkludering. D2 valde istället att 

genomföra ett stort inkluderingsarbete på distriktsnivå där föreningarna sedan kunde ta 

med delar av projektet som de ansåg vara anpassningsbara efter deras verksamheter.  

Organisationens struktur kan också beskriva hur den horisontella arbetsfördelningen 

fördelas i förändringsprocessen. Med utgångspunkt för hur föreningarna fördelar arbetet i 

sina föreningar har de båda svarat att de vill engagera ungdomssektionen i arbetet. 

Ungdomarna ses som framtidens ledare där de får visa andra barn och ungdomar hur 

verksamheten fungerar på ridskolan genom inkluderingsarbetet. I rapporten Nye tider – 

Nye foreningsformer? (2004) som genomfördes av Danmarks Idrottsförbund och Centrum 

för Idrottsforskning konstateras att föreningarna behöver bli bättre på att förstå 

ungdomarnas behov och bör därför ge dem mer utrymme för att påverka 

föreningsverksamheten i beslutsprocesser. Föreningarna tillhörande den här studien svarar 

dessutom för att det ofta är barn och ungdomar som får närmast kontakt då de stöter på 

varandra även i andra forum, såsom i skolan och på fritidsgården.  

Gerrevall menar genom att involvera fler i föreningsdemokratin får allas medlemmars röst 

ett större utrymme. Delaktighet och inflytande kan dels ses för dem som redan befinner sig 

i verksamheten och även för dem som ännu inte är en del av idrotten (Gerrevall, 2007). 

Förening F2 har valt att bjuda in till halvårsutvärderingar där alla som varit med och deltagit 

i projekten på något vis är välkomna för att tillsammans diskutera framtida 

utvecklingsmöjligheter. F1 har valt att genomföra familjeprojekt för att bjuda in familjer 

för att visa på att delaktigheten i föreningen är mer än bara tiden i sadeln. Den svenska 

idrottsrörelsen och föreningarnas ideella drivkraft är unikt utifrån hur det ser ut i många 
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andra kulturer vilket Svenska Ridsportförbundet också betonar i rapporten Vilket lyft! En 

summering av Idrottslyftet Ridsport år 1, 2, 3, 4 (2011). 

För att analysera det förändringsarbetet som faktiskt sker på den operativa nivån ute i 

föreningarna kan förändringsagenten utifrån Leavitts teorimodell tolkas på olika sätt. 

Förändringsagenten är tänkt att hålla samman och involvera alla de fyra övriga 

komponenterna i förändringsprocessen där det ofta är ledningen som agerar 

förändringsagent (Bakka, et al., 2006). I intervjun med Svenska Ridsportförbundet beskrivs 

att de har valt att lägga stort fokus på att verksamhet ute i ridsportföreningar skall 

genomsyras av kvalité genom att personal och ledare besitter en hög kompetens. 

Aktiviteter, utbildningar och arbetsmaterial skall utgå från de strategiska områden som 

finns i Ridsport 2025 (2017). Samtidigt som ledningen arbetar fram arbetsmaterial för hur 

arbetet genom Ridsport 2025 skall gå tillväga anser specialdistriktsförbunden att den 

kommunikativa processen är för lång när det gäller hantering av policy ner till vardaglig 

verksamhet. Specialdistriktsförbunden centrala roll kan vara mer lämplig att tolka som 

förändringsagenten för implementering då de genom konkreta projekt involverar sina 

föreningar och inspirerar till projektidéer.  

Riksidrottsförbundet ger flera förslag i Strategi 2025 för att välkomna fler i den svenska 

idrottsrörelsen. Färre regler, frivillig anmälan, nybörjargrupper i alla åldrar och möjlighet 

till att låna utrustning skall sänka trösklarna och möjliggöra för att flera skall kunna delta i 

idrotten (Riksidrottsförbundet, 2017). Föreningarna måste visa på ett aktivt 

samhällsengagemang för att kunna söka bidrag och på så sätt håll nere kostnaderna 

(Svenska Ridsportförbundet, 2017). Vid intervju med Svenska Ridsportförbundet framgår 

att bidrag från Idrottslyftet, SISU och kommun gör att deltagaravgifter kan reduceras. För 

att lösa uppgifter tillhörande förändringsprocessen samverkar ofta organisationens 

människor med andra organisationer, vilket benämns som inre och yttre aktörer i Leavitts 

systemmodell (H J, 1965). Organisationens inre aktörer besitter kunskaper, attityder, 

värderingar, erfarenheter och motivation men ibland saknas kompetens eller andra 

resurstillgångar vilket kräver att organisationens samarbetar med yttre aktörer.   
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När föreningarna skapar inkluderingsprojekt som de vill skall hålla på lång sikt har 

föreningarna även involverat fler yttre aktörer. D1 uttrycker i resultatet att många större 

företag vill engagera sig ”good will” i samhället för att visa på socialt ansvarstagande, 

något som de arbetar aktivt med och vill utveckla ännu mer. För att nå de målgrupper som 

normalt sätt inte rör sig på ridskolorna har föreningarna tillhörande studien vänt sig till 

aktörer som möter dessa människor till vardags och kan på sätt bjuda med dom till 

ridskolorna. Förening F1 förklarar i resultatet att i många andra kulturer är hästsport en ren 

överklass vilket gör att många väljer bort ridning som idrott väldigt tidigt. Elling och 

Knoppers studerade idrottsintresset bland unga människor från olika etniska bakgrunder 

och genus. Utifrån deras resultat menas att många människor väljer att delta i idrotter där 

de känner tillhörighet utifrån en social kontext (Elling & Knoppers, 2005).  När 

föreningarna genomfört projekt med yttre aktörer har deltagarna ofta kommit till ridskolan 

med en grupp människor som de känner sedan tidigare. Flertalet gånger har det varit 

stödorganisationer för mer utsatta människor som föreningarna samarbetat med. När de 

anländer med sin bekanta grupp till ridskolan blir det inte samma osäkerhet som ibland 

förekommer när deltagarna kommer själva, att besöka ett stall första gången utan hästvana 

kan vara nervöst och då är det skönt att ha en vän eller familjemedlem med sig. För att 

involvera både barn och föräldrar har F1 bjudit in till familjeidrott för att visa på hur deras 

traditionella ideella föreningsverksamhet bedrivs.   

Genom att föreningarna och specialdistriktsförbunden samverkar med fler aktörer än de 

som måldokumenten benämner har de infört flera egna strategier för hur förändringsarbetet 

för en ökad inkludering skall genomföras. De trycker på värdet av samarbeten med fler 

olika aktörer gör att de kan reducera medlemsavgifterna i större utsträckning. Samarbeten 

med skola, fritidsgårdar och kommun har underlättat för att transportera deltagare till och 

från ridskolan med skolbuss samt har de kunnat komma ut till skolor och berätta om 

verksamheten för att skapa ett intresse, ett resultat som även framgår i Hellborg och 

Hedenborgs studie En ridsport för alla (2017). Dessutom har föreningarna arbetat 

tillsammans med andra idrotter för att skapa aktiviteter, utbildning och ledarskapsteorier 

samt för att lösa transport och logistik. Specialdistriktsförbund D1 menar att deras 
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samverkan med andra idrotter har inspirerat dem till att utveckla anpassade 

verksamhetsformer för att välkomna fler människor till ridskoleverksamheten.   

8 Diskussion 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras utifrån ett eget perspektiv. 

Tillhörande följande kapitel presenteras förslag på handlingar som anses kunna gynna ett 

fortsatt utvecklingsarbete för en ökad inkludering.    

Riksidrottsförbundet beskriver i Strategi 2025 (2017) att den svenska idrottsrörelsen skall 

arbeta efter en vision där svensk idrott skall vara den bästa för alla på alla nivåer. Samtidigt 

beskriver Hedenborg och Hellborg att ridsporten ses som en exkluderande idrott som styrs 

av socioekonomiska förhållanden och närvarande stöd av föräldrar (Hedenborg & 

Hellborg, 2017). Svenska Ridsportförbundet trycker på att urbaniseringstakten ökat vilket 

bidragit till ett mer heterogent samhälle med större klyftor utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv. Sverige har utvecklats till att bli ett mer mångkulturellt land vilket är en relevant 

aspekt som behöver hanteras för att kunna välkomna fler målgrupper (Svenska 

Ridsportförbundet, 2017). Flera undersökningar har visat att de är svårt för 

ridsportföreningarna att befästa verksamheten för en ökad inkludering på grund av höga 

kostnader och brist på ledare med kompetens för att utbilda elever från olika kulturer och 

språkbakgrunder (Hedenborg & Hellborg, 2017). I resultatet framgår att människor från 

andra kulturer betraktar hästsporten som en överklassport vilket gör att många väljer att 

avstå. En precist uttalad metod för hur inkludering skall ske på den operativa nivån ute i 

föreningarna anser jag inte vara nödvändig. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att 

det inte finns någon absolut sanning utan bygger på en förståelse av människors skapande 

och handlingar. Detsamma vill jag mena gäller inkluderingsarbetet, det finns inga rätt och 

fel för vad som skapar aktiviteter för en ”god” inkludering utan det gäller att lyssna av 

människors behov och bedriva en öppen dialog med samtliga medverkande. Gerrevall 

menar att demokratin som livsform har en stor utvecklingspotential där den kommunikativa 

kulturen bör utvecklas i sådan riktning att besluten i föreningen vilar på de bästa 

argumenten och inte efter majoritetsbeslut (Gerrevall, 2007). 



 
Anna Sundström 

2IV31E 

41 
 

I resultatet för den här studien framgår att den kommunikativa processen upplevs vara lång 

när det gäller hantering av policy ner till vardaglig verksamhet. Geereart, Alm och Groll 

(2013) menar att idrotten ofta styrs av högt uppsatta målsättningar istället för att anpassa 

styrningen till verksamhetens förutsättningar. Specialdistriktsförbundens centrala roll 

kanske är mer lämplig att tolka som utvecklingsarbetets förändringsagent än Svenska 

Ridsportförbundet eftersom de bedriver en kommunikation där de ger konkreta förslag på 

projekt och modeller för att involvera föreningarna. Specialdistriktsförbund D2 har 

dessutom bjudit in till utvärderingsforum för att ta del hur implementeringen lyckats ute i 

föreningarna. Ett väl genomarbetat kommunikationsmönster där alla parter är medvetna 

om vart problemet finns och vad det är som behöver förändras underlättar ofta 

förändringsprocesser (Leavitt, 1965). För att skapa en ökad förståelse mellan policy och 

praktik för att kunna anpassa policyn ner till den vardagliga verksamheten tror jag, likt 

specialdistriktsförbund D1, att Svenska ridsportförbundet behöver ge inkluderingsfrågan 

större utrymme på förbundsnivå. Samt behöver dialogen mellan ridsportförbundet och 

specialdistriktsförbunden bli bättre för att anpassa policyn efter de utmaningar som 

beskrivs av den operativa nivån ute i föreningarna.  

För att kunna utveckla verksamheter och samtidigt hålla nere kostnaderna samverkar 

föreningarna som deltagit i undersökningen med flera olika aktörer för att nå nya 

målgrupper, inspiration, transport och bidrag. Både förening och specialdistriktsförbund 

tillhörande den här studien bedriver samarbeten med andra idrotter för att hämta inspiration 

och kunskap. För att skapa attraktiva verksamhetsformer och anpassa aktiviteter efter 

deltagarnas behov tror jag att mycket inspiration kan hämtas genom att observera idrotter 

som är mer populära bland de människor och kulturer som ridsporten har svårare att nå. 

Som ett konkret exempel samarbetar specialdistriktsförbund D1 med golf och basket för 

att tillsammans utveckla en inkluderande idrottslig verksamhet. Utifrån studiens resultat 

och med bakgrunden till tillhörande tidigare forskning tror jag på en idrott där fler vågar 

be om hjälp, överskrida gränser och bortse från normen för att hitta nya lösningar och 

verksamhetsformer som gör att fler vill delta i idrottslig verksamhet. Det handlar i sin tur 

inte om att tvinga någon till att rida som inte vill men det jag menar är att verksamheten 
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säkerligen kan bedrivas i fler former än vad som görs idag.  Einarsson (2012) lyfter att 

värdet av delaktighet, glädje och gemenskap ofta anses vara mer betydelsefullt för 

föreningsmedlemmar än prestation och resultat. Det återstår mycket arbete med att sänka 

trösklar för en ökad inkludering men genom att inspireras av varandra och andra idrotter 

kan vi tillsammans göra skillnad! 

9 Slutsats och vidare forskning  

I det inledande avsnittet i det avslutande kapitlet presenteras ett antal slutsatser som kan 

dras utifrån studiens resultat. I det andra avsnittet lämnas förslag på vidare forskning. 

9.1 Slutsats  

Eftersom det inte finns några precist uttalade uppgifter som skall genomföras för 

inkluderingsarbetet inom ramen för Ridsport 2025 har både specialdistriktsförbund och 

föreningar valt att tolka riktlinjerna olika för att anpassa inkluderingsarbetet till redan 

befintlig verksamhet. Dessutom svarar samtliga respondenter som arbetar med inkludering 

att de även tillfört egna riktlinjer där de hämtat inspiration från andra aktörer.  

Vikten av god struktur och kommunikation för förändringsprocesser och implementering 

tål att upprepas. För att möjliggöra för en lyckad implementering krävs förståelse mellan 

policy och praktik för att kunna anpassa policyn till den vardagliga verksamheten. Genom 

resultatet upplevs kommunikationen mellan förbund och faktiska utmaningar på den 

operativa nivån vara bristfällig inom området för en ökad inkludering. 

För att hitta nya lösningar och skapa attraktiva aktiviteter har specialdistriktförbunden och 

föreningarna tillhörande den här studien hämtat inspiration och kunskap från fler yttre 

aktörer. I resultatet framstår samarbeten med andra idrotter som goda utbyten för att 

utveckla nya verksamhetsformer och bland annat synsätt för ledarskap i barn och 

ungdomsidrott.  

Samtliga respondenter svarar för att de valt att engagera ungdomssektionen i 

utvecklingsarbetet för att inkludera dem i ansvarsområden och skapa en tillhörighetskänsla 
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bland ungdomarna där de får vara med och påverka föreningsverksamheten. Samtidigt 

utvärderas inkluderingsarbetet med samtliga deltagare oavsett ålder som genomförs både 

på specialdistriktsförbunds- och föreningsnivå för att bemöta konstruktiv kritik och skapa 

en ökad förståelse av deltagarnas behov. En öppen dialog där fler involveras i 

föreningsdemokratin skalla göra att alla medlemmars röst får ett större utrymme.  

9.2 Vidare forskning  

Den här studien har utgått från att följa förändringsprocessens samtliga steg för en ökad 

inkludering i ridsporten.  I resultat av den här studien har olika kommunikationsmetoder 

framträtt som mer eller mindre välfungerande där den kommunikativa förbindelsen mellan 

förbundets policy och föreningens praktik upplevs kan förbättras.  Ett intressant område 

för vidare forskning hade varit att studera kommunikation för inkludering inom ridsporten 

i närmre detalj för att skapa en ökad förståelse för hur den mer konkret skulle kunna 

utvecklas och systematiseras. 

Flera exempel på samverkan med andra idrotter har bidragit till inspiration och kunskap 

för att skapa nya verksamhetsformer och attraktiva aktiviteter. Om ridsporten skall bli ännu 

bättre på att inkludera fler målgrupper hade det varit spännande att studera likheter och 

skillnader i verksamhet mellan ridsporten och idrotter som är mer populära bland de 

målgrupper som ridsporten har svårare att nå.  

Vad som också framgår i resultatet är trenden bland större företag att visa på socialt 

ansvarstagande. För att föreningarna skall kunna hålla nere kostnader hade det varit 

intressant att studera möjligheter för att fler föreningar skall kunna samverka med företag. 

Här behöver frågan kanske först ställas till företagen för vilka krav de har för sponsring 

och hur de vill positionera sig bland andra aktörer. Går det att anpassa en modell för hur 

företag kan visa på socialt ansvarstagande genom verksamhet i ridsport? En modell som 

skulle kunna fungera som ett verktyg som föreningarna kan presentera för potentiella 

sponsringsföretag?   
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Avslutningsvis hade det varit intressant att i närmre detalj studera hästens betydelse och 

hästhållning i olika kulturer för att skapa en ökad förståelse för dessa fyrbenta varelsers 

betydelse i andra kulturer och hur vi ska bemöta varandra i stallet. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Statistik för idrottsaktiva ungdomar med svensk respektive utländsk 

bakgrund. 

 

11.2 Bilaga 2. Leavitts systemmodell med förändringsagenten i centrum  

 

Leavitts systemmodell med förändringsagenten i centrum (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006) 
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11.3 Bilaga 3. Intervjuguide - Examensarbete 

Inledande presentation och kort beskrivning av vilken roll den intervjuade har i ridsporten 

och hur det kommer sig att hen arbetar med just på denna position. 

• Vad känner förbund, distriktsförbund och föreningar till om innehållet i Strategi 2025 

och Ridsport 2025 för en ökad inkludering inom idrotten? Beskriv och förklara hur du 

ser på innehållet, vad det konkret betyder? Ge exempel? 

• Vilka möjligheter respektive svårigheter ser du med att få genomslag kring dessa 

riktlinjer i befintliga verksamheter? Hur ser kulturen ut ur ett socioekonomiskt 

perspektiv idag i deras verksamheter och ridsporten generellt? 

• Hur beskrivs arbetet kring Strategi 2025 och hur hanteras inkluderingsfrågan enligt 

idédokumentet Ridsport 2025? Framtidens Ridskola? Hur ser man på möjligheterna 

för förankring av arbetet inom sina verksamheter? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan förbund, distriktsförbund och föreningar ut i 

inkluderingsfrågan? Finns det någon som följer upp vad som sker ute i föreningarna 

och eventuellt stöttar dem som behöver support för att komma igång?  

• Har distriktsförbund och föreningar egna riktlinjer för hur möjligheterna ser ut kring 

ökad inkludering?  

• De som har pågående inkluderingsprojekt eller har haft någon typ av inkluderande 

verksamhet tidigare, vad har de projekten eller insatserna handlat om? Hur har de 

fungerat? Positivt – negativt. Har ni samarbetat med andra aktörer för att locka nya 

elever till ridskola/förening? Skola/transport/fritidsgårdar? 

• Varför väljer deltagarna att komma tillbaka? 

• Vilka anser ni vara det största utmaningarna med implementeringen av 

inkluderingsprojekt? Vem i organisationen är det som tar initiativet för 

genomförandet? 

• Hur följs arbetet upp i inkluderingsprojekt? Finns det några potentiella 

utvecklingsmöjligheter för att lyckas ännu bättre med inkludering i framtida 

satsningar? 



 
Anna Sundström 

2IV31E 

50 
 

 

11.4 Bilaga 4 - Informationsbrev 
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