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___________________________________________________________________________ 

Den här rapporten belyser hästsport och integration utifrån projektet, Stallet – En mötesplats. 

Studien lyfter fram de möjligheter samt begränsningar som upplevs finnas för ökad 

integration, deltagande barn och ungdomar i projektet, projektledare, idrottsrörelsen och 

kultur och fritid har fått delge sin syn på det hela. Studien är en kvalitativ intervjuforskning 

som till viss del kan ses som en utvärderingsstudie, 13 intervjuer har utförts, 10 av dessa är 

med ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund, resterande är med projektledare, 

utvecklingskonsulent på Smålandsidrotten samt Kalmar kommuns kultur och fritidnämnds 

ordförande. Den empiri som har arbetats fram har analyserats utifrån humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning, rörande hästsport samt idrott och integration. Resultatet visar 

att hästar och stall betyder mycket för deltagarna, även för de som inte hade någon djupare 

erfarenhet av hästsport. Relationen med hästar lyftes fram som meningsfull och ungdomarna 

såg ofta hästen som en vän. Ungdomarna upplevde stallet som en mötesplats för alla oavsett 

bakgrund, kön eller ålder. Övriga parter ansåg att projektet var unikt av sitt slag, och mycket 

värdefullt då projektet når ut till de som har ekonomsikt svårt att delta eller är minoritets 

grupp i den ordinarie verksamheten. Samtliga parter var medvetna om de ekonomiska 

begränsningarna som finns för ökad integration i hästverksamheter.  

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Hästsport, ridsport, integration, etnicitet, genus, trav, ungdomsidrott 

___________________________________________________________________________ 



 
3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   

INLEDNING .............................................................................................................................. 6 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 7 

Stallet – En mötesplats med möjligheter till integration, kommunikation och stärkt 

sammanhållning i Smedby. .................................................................................................... 7 

Hästsporten i Sverige ............................................................................................................. 8 

SYFTE ...................................................................................................................................... 10 

Frågeställningar .................................................................................................................... 10 

Avgränsningar ...................................................................................................................... 11 

TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................... 12 

Hästsport ............................................................................................................................... 12 

Integration inom idrott ......................................................................................................... 15 

TEORETISKA BEGREPP OCH UTGÅNGSPUNKTER ....................................................... 21 

Etnicitet ................................................................................................................................ 21 

Genus .................................................................................................................................... 22 

Kultur ................................................................................................................................... 23 

Habitus ................................................................................................................................. 23 

KASAM ............................................................................................................................... 24 

METOD .................................................................................................................................... 25 

Forskningsstrategi ................................................................................................................ 25 

Undersökningsdesign ........................................................................................................... 26 

Intervjuguide .................................................................................................................... 26 

Urval ................................................................................................................................. 28 

Studiens genomförande ........................................................................................................ 31 

Forskningsetik .................................................................................................................. 31 

Tolkning och analys ......................................................................................................... 32 

Reliabilitet och validiteten ............................................................................................... 33 



 
4 

 

Resultatpresentation ......................................................................................................... 33 

RESULTAT ............................................................................................................................. 34 

Relation till föreningsidrott .................................................................................................. 34 

Ungdomsidrotten i Kalmar kommun .................................................................................... 37 

Relation till hästen och stallet .............................................................................................. 39 

Stallet – En mötesplats ......................................................................................................... 43 

Framtiden ............................................................................................................................. 48 

ANALYS .................................................................................................................................. 51 

Hur ser ungdomarnas relation ut till hästarna och stallet? ................................................... 51 

Vilka likheter och skillnader kan man se på ungdomarnas deltagande i projektet samt övrig 

föreningsidrott? .................................................................................................................... 53 

Hur ser ungdomarna, projektledare, Smålandsidrotten samt Kultur och fritid på projektets, 

Stallet – En mötesplats, möjligheter samt eventuella hinder till ökad integration? ............. 56 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 58 

SLUTORD ............................................................................................................................... 59 

REFERENSLISTA ................................................................................................................... 60 

BILAGA 1 ................................................................................................................................ 63 

Intervjuguide ungdomar som deltagit i projektet. ................................................................ 63 

Bakgrund .......................................................................................................................... 63 

Relation till föreningsidrott .............................................................................................. 63 

Relation till hästen och stallet .......................................................................................... 63 

Upplevelsen att delta i projektet, Stallet – En mötesplats ................................................ 64 

Framtiden ......................................................................................................................... 64 

BILAGA 2 ................................................................................................................................ 65 

Intervjuguide organisationer, i Kalmar Kommun. ............................................................... 65 

Ungdomsidrotten i Kalmar kommun ................................................................................ 65 

Hästsport i Kalmar Kommun ........................................................................................... 65 



 
5 

 

Stallet – En mötesplats ..................................................................................................... 65 

Framtiden ......................................................................................................................... 66 

BILAGA 3 ................................................................................................................................ 67 

Intervjuguide projektledare. ................................................................................................. 67 

Stallet – En mötesplats verksamhet och deltagande ......................................................... 67 

Integration ........................................................................................................................ 67 

Resultat ............................................................................................................................. 67 

Framtiden ......................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

INLEDNING 

Jag har varit intresserad av hästar och ridsport så länge jag kan minnas. Redan som femåring 

ägde jag min första ponny. Sedan dess har nästan all min fritid kretsat kring ridning, skötsel 

av hästar och umgänget i stallet. Särskilt tydligt var det under mina tonår. Då stallet och 

ridskolan fungerade som en alternativ fritidsgård för mig, där jag vistades timme ut och timme 

in.  

 

Jag har under det senaste året fått förmånen att följa ett integrationsprojekt inom hästsport 

som heter Stallet – En mötesplats med möjligheter till integration, kommunikation och stärkt 

sammanhållning i Smedby, som riktar sig till barn och ungdomar i Smedby (Kalmar kommun) 

i åldern 10-15 år och främst mot de med utländsk härkomst. Genom att erbjuda dessa 

ungdomar rid- och körlektioner samt kvällsaktiviteter gratis under två år, hoppas 

projektägarna kunna utveckla Smedby samhälle och öka gemenskapen på längre sikt. Syftet är 

att ungdomarna genom delaktighet i föreningsliv ska stärka sin självkänsla och möjlighet till 

ökad integration. Man hoppas kunna få fler barn och ungdomar att delta i den organiserade 

föreningsidrotten, och i detta fall på en ridskola samt en travskola. Då de ordinarie 

verksamheterna inte består utav många Smedbybor utan av barn och ungdomar utifrån. Stallet 

– En mötesplats är enligt mig ett högintressant projekt att studera med tanke på att forskning 

rörande hästsport och integration är begränsad. 

 

I mitt fältarbete, från våren 2011, studerade jag projektet utifrån de aktivas upplevelse av att 

vara i stallet och då främst hur kontakten med hästarna har varit. Men även hur deras vanor 

inom föreningsidrotten såg ut samt hur deras framtida möjligheter inom hästsport verkade. Jag 

fokuserade den gången endast på de barn och ungdomar med utländsk bakgrund. I denna 

studie vill jag vidareutveckla det här arbetet och bredda aspekterna dels via att även intervjua 

deltagare med svenskt ursprung, projektledaren samt lyfta in samhällssfären. Därför har jag 

valt att intervjua Smålandsidrotten och Kultur och fritidsnämnden i Kalmar kommun. Den här 

rapporten ska även ses som en del i det utvärderingsarbete jag ska utföra vid projektets slut, 

december – 2012.  

 

Jag kommer i rapporten återigen lyfta ungdomarnas upplevelse av kontakten med hästar och 

stallet, samt skapa en bild av deras generella deltagande inom föreningsidrott. Utöver det ska 
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projektet belysas från olika samhällsnivåer, för att frambringa en bättre helhetsbild av dess 

verksamhet samt betydelse för ökad integration via hästsport.   

 

BAKGRUND  

Stallet – En mötesplats med möjligheter till integration, 

kommunikation och stärkt sammanhållning i Smedby.  

I rapporten kommer projektet förkortas Stallet- En mötesplats. Projektet sträcker sig över två 

år, det startade januari 2011 och slutar december år 2012. Stallet – En mötesplats finansieras 

med hjälp av Leader KalmarÖland, där de har fått omfattande bidrag. Leader är en metod för 

landsbygdsutveckling via jordbruksverket, där representanter från ideell, offentlig och privat 

sektor ska verka tillsammans för utveckling och ökad tillväxt. Varav man kan söka stöd 

genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden (Jordbruksverkets hemsida, 2012-02-

15).  Kalmar kommun eller Smålandsidrotten är inte involverade i projektets verksamhet. 

 

Stallet – En mötesplats vänder sig till barn och ungdomar i Smedby, i åldern 10 till 15 år, 

barn/ungdomar med invandrarbakgrund prioriteras. Smedby samhälle ligger cirka 7 km väster 

om Kalmar och har ungefär 3 700 invånare varav 850 är barn och ungdomar under 16 år. Det 

är från början en gedigen jordbruksbygd som har blivit ett populärt bostadsområde för dess 

närhet till Kalmar och sin bibehållen lantliga atmosfär. Smedby är i ett expansivt skede men 

dess samhälle är segregerat, det finns en relativt tydlig gräns mellan bostadsområdena där 

mest utländskfödda eller svenskfödda personer bor. Smedby är Kalmar kommuns 

invandrartätaste område. I Smedbys västra bostadsområde bor en stor del utländskfödda 

personer, 26 %, och populationen visar låg medelinkomst och hög arbetslöshet i jämförelse 

med ” Östra Smedby” och Kalmar kommun i helhet.  

 

Stallet – En mötesplats drivs av Kalmartravet, Kalmar Hästportklubb och Stall Just, varav alla 

tre har sina verksamheter i en radie av en kilometer utanför Smedby. Kalmar hästsportklubb 

samt Stall Just har sin anläggning inom gångavstånd från Västra Smedby och förutom att 

verka som en traditionell ridskola arbetar de för att kunna bidra till Smedbys utveckling dels 

via projektet. De erbjuder högstadieelever att rida och vistas i stallmiljö en gång i veckan via 

skolan för att få möjlighet att stärka deras självkänsla och motorik via ridning och 
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hästhantering. På Kalmartravet bedrivs Kalmar Travskola och det är där delar av projektets 

aktiviteter sker, de arbetar för att barn och ungdomar ska få en meningsfull 

fritidssysselsättning samt ge möjligheten till utbildning inom häst- och travsport. Få av de 

barn och ungdomar som deltar i någon av verksamheterna bor i Smedby eller hade utländsk 

etnicitet. Projektägarna såg möjligheter i sina verksamheter att kunna verka positivt i 

utvecklingen av Smedby. De ville ge barn och ungdomar möjligheten att delta i deras 

verksamheter för att via föreningslivet stärka dem och öka chansen till integrering, därav 

uppstod projektet. För att projektet ska integreras och bli en del av Smedby finns det 

representanter i styrgruppen, utöver projektledare och ägare, från Kalmar kommuns 

utvecklingsenhet och skolorna i Smedby. Projektet syftar till att via delaktighet i föreningsliv 

stärka barn och ungdomars självkänsla samt öka möjligheten till integration. Ungdomarna 

erbjuds möjligheter att rida och köra häst samt delta på kvällsaktiviteter, så som filmvisning, 

pyssel, wiispel och bakning. Alla aktiviteter är gratis (Projektplan, Stallet – En mötesplats).  

 

Jag kom i kontakt med projektet i samband med dess uppstart, genom projektledaren. Det 

bestämdes att jag skulle utföra min uppdragsbaserade lärande, som är liknande praktik via 

skolan, i projektet. Efter att ha visat intresse av att utföra utvärderingen och mina meriter 

granskats blev jag erbjuden att vara utvärderare av projektet. Jag är med som ledare i 

projektets aktiviteter, dels under min UBL men även nu efter. Jag sitter likaså med i 

styrgruppen för projektet, man kan säga att jag är involverad i projektets alla plan likt 

projektledaren. 

 

Hästsporten i Sverige 

Hästen tros vara det senaste djuret människan tämjde, vilket skedde ungefär 4 000 år f Kr.  

Redan 2000 år före Kristus hölls hästen som ett husdjur i Europa, i Sverige har hästen 

förekommit i över 10 000 år. Den äldsta avbildningen man har påträffat av en häst med ryttare 

är från cirka 2 500 år f Kr och de första resultatförteckningar som fördes under hästtävlingar 

är från år 776 f Kr. Det var vid festspelen i Olympia i Grekland, man tävlade både i körning 

och i ridning. Hästen har haft flera viktiga funktioner för människan under många hundra år, 

den har främst verkat som ett stridsredskap i krig men även haft stor betydelse inom 

lantbruket och som transportmedel (Bergström, M, Svensk idrottsforskning nr 2-2007, s. 50, 

Travsport 1, 2012-02-15, HästHalland, 2012-02-15). 
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År 1886 bildades den första ridskolan i Sverige, vilket var Stockholms Fältrittklubb. Svenska 

Ridsportens Centralförbund bildades år 1912 i samband med Olympiaden i Stockholm, 

ridsporten var en av grenarna på programmet detta gör att ridsporten till en av de äldsta 

olympiska idrotterna (http://www.vissmalens4h.se/svRF.htm). År 1948 bildade staten 

Ridfrämjandet i samband med att hästarna togs ur försvarsmaktens verksamhet och 1968 

upphör arméns ridskola på Strömsholm som nu blev civil. Ridsporten utvecklades på så sätt 

och blev öppen för flera och ej endast för officerare samt den välbärgade eliten i Sverige. 

Ridsporten har växt till en folkrörelse och breddidrott över hela landet (Bergström, M, Svensk 

idrottsforskning nr 2-2007, HästHalland, 2012-02-15). Dagens Svenska Ridsportförbund 

bildades 1993 efter att Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Ponnyryttarförbundet, 

Ridfrämjandet och Sveriges Lantliga Ryttare slogs samman till ett enat förbund 

(http://www.vissmalens4h.se/svRF.htm). Ridsportförbundet främsta uppgift är att främja 

ridsportgrenarna hoppning, dressyr, fälttävlan, körning och voltige som motion, folksport och 

tävlingsgren samt att förmedla kunskap om god hästhållning och säker hästhantering. 

Förbundet har idag närmare 200 000 medlemmar och cirka 1 000 

medlemsklubbar(ryttarföreningar) är slutna till sig. Hela 65 procent av förbundets medlemmar 

är under 25 år och ungefär 85 procent av medlemmarna är flickor/kvinnor. Ridsporten är den 

gren efter fotboll som har flest sammankomster och aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 

7-20 år (Ridsportförbundet, 1-3, 2012-02-15).  

 

Svensk Travsport hette från början Svensk Trafsällskapet och bildades 1925, år 1929 bytte de 

namn till Svenska Travsportens Centralförbund (STC) men sedan 2010 heter de Svensk 

Travsport. Deras främsta uppgift är att organisera, leda och utveckla Sveriges travsport, en 

viktig del är att måna om hästen, därmed är utveckling av djurskyddet en prioriterad uppgift. I 

Sverige finns det 33 travbanor med tävlingstillstånd, över 900 arrangemang ordnas inom 

travet varje år och dessa besöks av ungefär 1,4 miljoner besökare. Travsport berör många 

människor, i alla delar av landet och från alla samhällsskikt, de dras till hästarna, spänningen 

och den gemenskap och delaktighet travsporten utgör. I Sverige finns det ungefär 400 

professionella travtränar. Trav är även populärt bland barn och ungdomar, idag finns det 

ungefär 1 000 licensierade ponnytravkuskar och cirka 15 000 barn och ungdomar som är 

aktiva inom travsporten. Det finns 29 travskolor ute i landet, där både barn och vuxna lär sig 

mer om trav, strax över 2000 personer deltar i deras aktiviteter (Svensk Travsport, 1-5, 2012-

02-15, Svensk Ungdomstrav, 2012-02-15). 

http://www.vissmalens4h.se/svRF.htm
http://www.vissmalens4h.se/svRF.htm
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Denna information visar tydligt att hästsport berör många människor och att det är ett stort 

antal barn och ungdomar som är aktiva inom rid- och travsport. Vidare aktiverar hästsport 

långt fler än de som är medlemmar i någon förening, och många kommer i kontakt med hästar 

genom att en anhörig är aktiv.  

 

SYFTE 

Denna studie är, som tidigare nämnts, ett led i utvärderingsarbetet av Stallet – En mötesplats. 

Syftet med den här rapporten är att granska ungdomarnas deltagande i hästsport, utifrån 

begreppen etnicitet och genus.  Rapporten avser slutligen att utreda vilka möjligheter som 

projektet skapar för ökad integration samt vilka begränsningar som kan tänkas finnas, här förs 

dels ungdomarnas egen syn på det men även projektledarens, Smålandsidrottens samt Kultur 

och fritidsnämndens syn på det hela.  

 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur ser ungdomarnas relation ut till hästen och stallet? 

 

2. Vilka likheter och skillnader kan man se på ungdomarnas deltagande i projektet samt 

övrig föreningsidrott?  

 

3. Hur ser ungdomarna, projektledare, Smålandsidrotten samt Kultur och fritid på 

projektets, Stallet – En mötesplats, möjligheter samt eventuella hinder till ökad 

integration?  
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Avgränsningar 

Statistiska centralbyrån har utfört ett antal studier om vilken utsträckning som ungdomar med 

utländsk bakgrund deltar inom föreningsidrotten. De använder sig utav definitionen utländsk 

bakgrund, vilket de definierar en individ som antingen är utrikes född eller född i Sverige men 

båda föräldrarna är födda utrikes (Idrott och integration – en statistisk undersökning, 

Riksidrottsförbundet, 2010, s. 7). Denna definition stämmer väl in på de ungdomar i min 

studie som inte har svenskt ursprung. Jag förtydligare etnisk bakgrund i så väl resultat som 

analysavsnittet. Begreppet ridsport inkludera inte travsport därav används istället hästsport i 

rapporten eftersom ungdomarna har både ridit och kört häst. Däremot förekommer begreppen 

ridskola samt ridning oftare än att köra trav dels för att fler aktiviteter sker på ridskolan och 

att ungdomarna oftare berättar om upplevelser som skett i samband med ridning och 

kvällsaktiviteterna på ridskolan.   
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Hästsport  

Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen rörande hästsport är begränsad. En 

översyn visar att det bara finns ett begränsat antal vetenskapliga studier rörande ämnen i 

direkt anslutning till mitt eget syfte.  Historikern Mats Greiff har tillsammans med Susanna 

Hedenborg i sin bok, I Sulky och sadel (2007) undersökt hästsportens framväxt och då främst 

inom galopp- och travsporten. De belyser även den genusförändring som har skett kring 

hästen, som tidigare var en mansdominerad miljö består idag av en stor andel kvinnor, 

ridsporten är klart kvinnodominerad i Sverige idag. För hundra år sedan kopplades 

maskulinitetsidealet till hästar, då var en riktig man en hästkarl. Medan idag är hästar och 

ridsport en kvinnligt kodad idrott med stark anknytning till yngre tjejer (Hedenborg, S, 2007, 

s.4). Hästsport och det mer moderna bruket av hästar anses ha sitt ursprung i tre olika manliga 

miljöer, armén, jord- och skogsbruk samt skjutväsendet. Galopp- och ridsporten har tydligt 

sina rötter från militären, men som endast till viss del gäller travsporten. Den militära 

hästmiljön var bestämt en sluten manlig miljö. Arbetet kring hästen utfördes av män. Makt 

samt maskulinitet skapades via hästskötsel, att kunna kontroller en stor och vältränad häst 

krävde styrka, mod och envishet vilket ansågs manligt.  Idag betraktas arbete med hästar 

feminint och ridskolor kryllar av tjejer och kvinnor. På ridskolor utgör män en minoritet 

medan tränarkåren i trav- och galoppsport består av manlig dominans. Främst i travsporten 

kan man urskilja ett hierarkiskt mönster som kan ses som ett resultat av en kombination av 

manlig hegemoni samt kvinnors självbild, då de anser sig inte passa in i arbetet som 

professionell tränare (Greiff, M & Hedenborg, S, 2007, s. 143-144, 160).  

 

I boken Över alla hinder – en civilisationshistoria (2000) diskuterar författarna Hedén, 

Matthis samt Milles tjejers relation till hästar, dels att den relation tjejer skapar i stallet 

stämmer inte in på den som kvinnor förväntas ha i övriga samhället, som är främst 

konstruerad kring utseendet. I stallet utvecklar tjejerna många andra betydelsefulla sidor i sin 

kvinnoidentitet, så som mod, styrka, ansvarskänslor samt självförtroende men även en god 

fysik. Författarna för även ett intressant resonemang kring ridsportens som folksport, vilket 

den borde anses som med tanke på dens vida utbredning. Idag utgör inte ridsport en överklass 

idrott som den från början har sitt ursprung. Men eftersom folkligt ses traditionsenligt även 
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som något manligt vilket inte stämmer in på det kvinnodominerade ridsporten, därav ses 

ridsport mer som ett särintresse (Hedén, A et al., 2000, s. 7-9). 

 

Studier har gjorts kring hästens betydelse för människors utveckling och främst tonårstjejers 

relation till hästar och stallet samt deras identifiering med sin idrott. Dels berör Marie 

Bergströms Hästar är mitt liv – ridsportens betydelse för unga tjejers identitetsskapande 

(2007) samt Lena Forsbergs Att utveckla handlingskraft, Om flickors identitetsskapande 

processer i stallet (2007) detta. Det har även gjorts studie kring autistiska barns utveckling i 

samspel med djur, och då främst hästar. Desto värre är det med studier kring hästens betydelse 

för killar. Jag fann en psykologexamensuppsats som Larsson har skrivit, som behandlar 

tonårskillar som rider. I Johanna Larssons teoretiska bakgrund får man ta del av Jones 

undersökning, Just crazy about horses: The fact behind the fiction, i den framkom det att 

killarna såg ridningen som en intressant sport snarare än en stor passion. Killarna svarade att 

det framförallt handlade om utmaningen och oförutsägbarheten med ridning samt inslaget av 

fara som lockade men även skillnaden mellan olika hästar fascinerade. Jones kunde urskilja 

tre olika typer av ryttare. Den första typen fokuserade främst på att bli en duktig ryttare, för 

den andra typen var den personliga relationen med djuret mest betydelsefullt och till sist den 

tredje typen såg ridning framförallt som en spännande sport. Den sista attityden var mest 

förekommande hos killarna, men det kunde förändras under åren och det förekom att 

individer var lite av alla typerna. I Jones undersökning framkommer det även att hästägare 

anser att de står mycket nära sin häst.  Jones menar att en förklaring till detta kan vara att 

hästen är dyr och kräver mycket omvårdnad, en annan förklaring kan vara att hästar inte 

skapar så starka band med människor vilket gör att hästägaren måste anstränga sig mer för att 

komma nära sin häst (Larsson, J, 2006, s.22). 

 

Bergströms studie om hästens inverkan på ungas identitetsskapande (2007), undersöker 

hästens och stallets betydelse för unga tjejer och de viktiga relationerna de får i stallet dels till 

hästar men även till andra människor. Utöver relationen till hästen så skapas det inom 

ridsporten också mänskliga, sociala relationer i stallmiljön mellan de som rider eller är i 

stallen och som har samma intresse. Det intressanta i detta sammanhang är att det skapas 

relationer till andra oavsett ålder och kön, det gemensamma är intresset för ridsporten. En häst 

kan både ses som en vän och ett arbetsmaterial, ju mer social interaktion som inkluderas i en 

relation desto större chans att denna utvecklas till en subjektsrelation. Hästen och ridning 
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visar sig i Bergströms undersökning ha olika betydelse för tjejerna, en del såg hästen som en 

viktig tävlingskamrat som kan bidra till framtida framgångar på tävlingsbanorna. Medan för 

andra var det pysslandet, att hästen fanns där för dem och att de behövde deras skötsel och 

kärlek, att de hade någon att ta hand om. Utbytet i relationen mellan häst och människan var 

betydelsefullt. Det kan vara så att hästen fyller den funktion som den unga ryttaren har behov 

av att fylla utifrån den utvecklingsfas hon befinner sig i. Med andra ord är det möjligt att 

tjejerna själva konstruerar den roll hästen skall ha beroende på den situation de befinner sig i 

samt vilka behov de har utifrån sitt identitetsskapande (Bergström, M, Svensk idrottsforskning 

nr 2-2007, s. 51-52, 54).  

 

Både Bergström och Forsberg framhåller att hästar och ridning gör det möjligt att utveckla 

andra sidor i sin identitet som inte är karakteristiskt för att vara kvinna i det västerländska 

samhället. I stallet är styrka, ansvar, beslutsfattande och makt i fokus istället för utseende, så 

som hår, kläder och media med mera (Bergström, M, Svensk idrottsforskning nr 2-2007, s. 

51-52). Hästens storlek och kraft gör att de inte är helt ofarliga utan kräver mod, bestämdhet 

och tydlighet av tjejerna, de måste vara ledare över hästen. Forsbergs studie, Att utveckla 

handlingskraft, Om flickors identitetsskapande processer i stallet (2007) visar att de unga har 

fått ökat självförtroende och utvecklad självbild i samband med deras kontakt med hästar. 

Dels för att det mod och bestämdhet som behövs i relationen med hästar men också den 

kunskap och kompetens de får inom ridning och inte minst kring hur man bäst hanterar och 

sköter om hästar. Forsberg kunde tyda ett hierarkiskt system i stallet med tydliga regler, om 

ordning och reda som flickorna disciplineras in i. Detta regelsystem har ett naturligt ursprung 

ifrån militären då hästar och ridning tidigare har varit arméns mark. Det finns även outtalade 

hierarkier mellan tjejerna, vilka oftast grundas utifrån rid- och hästkunskap samt vilken häst 

man sköter eller om man äger en egen häst. Desto duktigare ryttare man är och om man äger 

en egen häst desto högre i hierarkin står man. Men det finns en tydlig gemenskap mellan 

hästtjejerna och de bär ofta likadana klubbkläder för att visa sin samhörighet däremot 

upplever de sig ofta olika andra ungdomar som inte vistas i stallet (Forsberg, L, 2007, s. 72, 

83, 86, 111, 115-116).  

 

I Forsbergs avhandling får man ta del av en dansk studie av Rostgård (2002) som diskuterar 

att det finns olika slags hästflickor. Hon kallar dem hästdrömsflickor, ridflickor och 

stallflickor. Hästdrömsflickorna har en fascination för och fantiserar om hästar, men de rider 
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inte aktivt själva. Ridflickorna är de som rider på ridskolan en till två gånger i veckan och 

därefter fyller sin fritid med annat innehåll. Stallflickorna är de som kommer till stallen i stort 

sett varje dag och som inte bara rider utan är tillsammans med kamrater och hästarna. Det är 

de som påverkas i störst utsträckning av stallet unika karaktär. Karaktären präglas av en 

dubbelhet då flickorna tränas i tradition av manliga värden där det krävs fysisk styrka, 

auktoritet och praktiska kunskaper samtidigt som de tar med sig sin egen flickkultur där de 

iscensätter förhållandet till hästarna lånat från bl. a romantiska filmer och kärleksromaner. 

Dessa i en kombination skapar grunden för flickornas identitetskonstruktion (Forsberg, L, 

2007, s. 8).  

 

Jacobsson och Gegner skrev om hästens psykologiska betydelse för kvinnors psykiska 

välbefinnande i deras psykologexamensarbete. Studien visar att kvinnorna upplevde att hästen 

hade en hjälpande funktion i olika livssituationer, speciellt i kriser uppfattades hästen särskilt 

betydelsefull. Hästen sågs av flera som en nära vän och den hjälpte dem att stärka sina egna 

jag, de fick ett utbyte i relationen med hästar, exempelvis stärktes deras självförtroende när 

det gick bra på en tävling. Hästen visade sig också ge kvinnorna ökad känsla av sammanhang, 

KASAM, hästen och arbetet kring den gav en ökad känsla av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i livet. Den relation som ofta uppstår mellan människa och djur ger ett socialt 

stöd som ökar livskvaliteten.  (Gegner, K & Jacobsson, B, 2007, s. 3, 43, 45-46). 

 

Integration inom idrott  

Studier just kring hästsport och integration har jag inte lyckats finna men hur väl idrotten 

utgör en integrationsarena har flera forskare undersökt, dels Fundberg i sin artikel; Vi vs Dom: 

Idrottens förmåga och problem med integration. Idrotten kan ses som en mötesplats där det 

inte finns några formella hinder för någon att delta eftersom idrotten är demokratisk samt att 

fokusen ligger på kroppen vilket gör att oberoende på språk och teoretisk kunskap kan man bli 

en framgångsrik idrottsutövare, idrotten är etniskt blind menar de unga svenska invandrare 

som Fundberg har samtalat med. Idrott har även visat sig ha positiv inverkan på unga 

invandrares språkutveckling samt att idrott ger möjlighet till bekräftelse. Många unga 

”försvinner” ifrån den krävande vardagen för en stund via sitt idrottsutövande vilket kan vara 

välbehövligt i dagens samhälle. Fundberg sammanfattar att det är tre områden som kan ses 

som det positiva när det gäller integration och idrott; idrotten som mötesplats, fokusen på 
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kroppen och den bekräftelse som idrotten ger. Idrott kan ses som gränslös men nedan ska ni få 

ta del av en annan sida av den (Fundberg, J, 2004, s. 1-4).
 
 

 

Tyvärr är idrotten även en mötesplats där hat, främlingsfientlighet och rasistiska påhopp 

utförs. Idrottens logik liknar etnicitet och nationalism på det sätt att även idrotten består av 

mycket Vi mot Dom tänkande, vilket leder till att idrotten bevarar gränser mellan människor. 

Idrottsevenemang är tillfällen där fördomar samt stereotypa bilder av andra människor får 

stort utrymme. Fundberg har även gjort en studie som heter Etnisk mångfald och integration- 

Visar idrotten vägen (2003), likt Fundbergs tidigare nämnda studie(Vi vs Dom) ser de 

intervjuade ungdomarna karriärmöjligheter inom idrotten. Ungdomarna upplevde att de hade 

större press på sig att lyckas inom idrotten än svenskar, då de menade att de hade färre 

möjligheter att nå långt i samhället. Ibland upplever dem sig annorlunda behandlade inom 

idrotten på grund av sin migrationsbakgrund men i andra sammanhang menar de att idrotten 

är en frizon som endast tar hänsyn till talang och individualitet och är på så sätt etnisk blind. 

Många av invandrarungdomarna nämner att deras föräldrar har varit aktiva inom den idrott de 

sysslar med, särskilt papporna (Fundberg, J, 2003, s.11-12, 16, 21, Idrott och integration - en 

statistisk undersökning, Riksidrottsförbundet, 2010, s.10). 

 

Tomas Peterson har undersökt om idrotten fungerar som en integrationsarena, han anser att 

förutsättningarna finns genom vår starkt etablerande ungdomsidrott i form av folkrörelse. 

Tillgänglighet är en nyckelfaktor tror Peterson för att idrotten skall kunna fungera som en 

mötesplats. Idrotten är en del av samhället men kan också sägas vara en värld i världen, som 

består av egna regler. Nedskärningar som slår mot idrotten drabbar, likt andra nedskärningar i 

samhället, ofta invandrargrupper. För gäller egentligen ”idrott åt alla”, sett till barn med 

föräldrar som är ensamstående, lågavlönade eller arbetslösa invandrarkvinnor. Verksamheten 

måste förutom vara tillgänglig för alla och att de ska ha råd även vara utformad så alla kan 

vara med. För idag är en idag uppbyggd likt för 30-40 år sedan då den typiska 

idrottsungdomen kom från ett svenskt hem, med föräldrar som hade jämförelsevis stabil 

ekonomi. Man bör vara medveten om den interna motsättningen som finns inom idrott, mellan 

förenings- och tävlingsfostran samt de inre och yttre hot som existerar. Idrotten har goda 

möjligheter att fungera som en viktig mötesplats men det bör ske på dess villkor, utifrån 

idrottens möjligheter och begränsningar. Idrotten kan göra sitt men inte mer (Peterson, T, 

2000, s.142,147-149, 152, 162, 164-165).  
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Det krävs en del för att kunna delta i idrott. Man måste ha ett gott föräldrastöd, ekonomiska 

möjligheter, egen drivkraft att träna hårt, acceptans från sin omgivning och bli sedd som 

talang med mera. Idrotten är en god integrationsarena i den meningen att alla kan vinna 

matchen, men begränsningar finns. Möjligheten att ta sig till matchen är olika samt att 

konsekvenserna av en seger skiljer sig för olika grupper. Idrotten är en mötesarena där 

möjligheten för integration finns. Där träffas människor, mötena kan vara gränsöverskridande 

och ge ökad förståelse och glädje. I andra fall kan mötena vara gränsbevakande och leda till 

konflikter. Hur dessa möten artar sig beror mångt och mycket vad ledare, aktiva och föräldrar 

gör med dessa möten. Det är inte frågan om vilka eller hur många som deltar i idrottens 

verksamhet, utan snarare om vad idrottens aktörer gör, hur olika grupper möts samt på vilket 

sätt människor tillåts påverka verksamhetens mål och mening (Fundberg, J, 2003, s. 22-23).  

 

Betydelsefulla faktorer för invandrarungdomarna för att kunna syssla med idrott är att 

kostnaderna är relativt låga och att idrottsföreningen finns i närheten av bostaden. Fotboll och 

basket är de två sporter som attraherar flest flickor och pojkar med utländsk etnicitet, en 

aspekt är att dessa sporter är internationellt stora. Fundberg fick i sin studie (2003) fram av 

ungdomarnas svar att det fanns två kategorier av hinder till att idrotta. Det första hindret 

handlar om själva spelet, att de måste prestera bättre än en svensk och den andra kategorin av 

hinder var yttre omständigheter, till exempel att de hade höga krav hemifrån och hårda 

levnadsvillkor (Fundberg, J, 2003, s.16-18).  

 

Riksidrottsförbundet har låtit Statistiska centralbyrån undersöka i vilken utsträckning som 

ungdomar med utländsk bakgrund finns med i idrottsrörelsen jämfört med dem som har 

svensk bakgrund. Andelen unga som någon gång varit med idrottsförening är hög, 89 procent 

av pojkarna och 85 procent av flickorna i åldern 13-20 år. Den största skillnaden finns mellan 

de svenska respektive de utländska tjejerna, 47 procent av tjejerna med svensk bakgrund 

tränar och/eller tävlar i en idrottsförening med siffran bland tjejer med utländsk bakgrund är 

31 procent. 4 procent av utrikes födda pojkar har aldrig idrottat, motsvarande andel för flickor 

med samma bakgrund är 26 procent. Bland svensk födda pojkar och flickor är det 12 

respektive 15 procent (Idrott och integration - en statistisk undersökning, RF, 2010, s.3,8, 

Trondman, 2005, s. 137-139).  
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Det är även utrikes födda flickor som i minst utsträckning har idrottshabitus, 5 procent. Med 

idrottshabitus menas att idrott har en stor betydelse i den ungas liv och att personen 

föreningsidrottar princip var eller varannan dag. Bland svensk födda flickor uppnår den 

procenten till 16 och för pojkar med samma bakgrund har 22 procent idrottshabitus medan 

utrikes födda pojkar är de som har störst idrottshabitus, 31 procent. Ser man till spontanidrott 

är nivåerna ungefär samma oavsett ungdomarnas bakgrund, utrikes födda(33%) inrikes 

födda(30%). Tjejer och killar födda i Sverige spontanidrottar i nästan lika stor utsträckning 

medan det är markant skillnad mellan pojkar och flickor med utländsk etnicitet. Hela 56 

procent av utrikes födda pojkar spontanidrottar medan endast 13 procent av tjejerna med 

samma bakgrund spontanidrottar.  Tendensen är den samma i alla tre empiriska material – 

föreningsidrott, idrottshabitus och spontanidrott, att utlandsfödda tjejer är underrepresenterade 

i alla medan utrikes födda pojkar har högst procentandelar i samtliga (Trondman, 2005, s. 62-

64, 137-138). 

 

I ”Idrott är ingenting för flickor”, säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (2006) 

studerar Trondman och Duvborn Milosevskis uppsats Varför är invandrartjejer 

underrepresenterade inom idrotten?(2005) för att synliggöra relationen mellan genuskultur 

och idrott. De vill få svar på varför pojkar med utländsk bakgrund kan idrotta i större 

utsträckning än flickor med samma bakgrund. De makedonska respondenterna i Milosevskis 

studie förtydligar i flera fall att de anser att idrott är en syssla för pojkar inte för flickor – att 

idrott är ett genuskulturellt bestämt fritidsintresse. Orsaken till det är ofta föräldrarnas 

idrottserfarenhet, klass, utbildningsnivå och boendemiljö, vanligen är det papporna som har 

idrottat och medan mödrarna har främst dansat folkdans. De värderingar föräldrarna har kring 

idrott överförs till deras barn och på så vis sker reproduktion av värderings- och 

handlingssystem. Idrott upplevs manligt och idrott anses inte lämpligt för tjejer på grund av 

fysiska skillnader och skaderisken. Pojke/man och idrott ses som en identitet medan 

flicka/kvinna och idrott är skilda identiteter, flickor/kvinnor ägnar sig inte naturligt åt idrott.  

Trots att de unga kvinnorna anser sig kunna delta i föreningsidrott gör de ofta inte det. Men de 

upplever en förändring, att detta mönster bryts mer och mer men att denna process tar tid. 

Några av respondenterna bryter mot detta mönster då de är aktiva i lagidrott. De visar att en 

uppväxt med ”svenska” barndomskamrater och lokala idrottstraditioner kan räcka för att bryta 

dessa genuskulturella mönster. Trondman och Dovborns analys visar att genuskulturer kan 

vara av betydelse i försöket att förstå invandrarflickors underrepresentation inom idrott men 
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även klass kan vara en viktig faktor och man får inte glömma att betona att merparten av 

invandrarflickor i Sverige är eller har varit med i föreningsidrotten (Trondman, M & 

Dovborn, C, 2006, s. 8-13).   

 

I Idrott och Integration (2010), visar siffrorna tydligt att flest ungdomar med utländsk 

bakgrund går, cyklar eller åker kommunalt till träningen medan bland svenska ungdomar var 

det mycket vanligt att bli skjutsad till träningen. Betydligt oftare slutar ungdomar med 

utländsk bakgrund i jämförelse med ungdomar som har svensk bakgrund med idrott på grund 

av att de satsar på skola/utbildning istället. Det var något fler ungdomar med utländsk 

bakgrund än med svensk bakgrund som uppgav att de slutade med föreningsidrott på grund av 

att ledare/ tränare inte behandlade alla lika. Det vanligaste svaret på frågan vad ungdomarna 

skulle vilja förändra inom idrotten samt det som skulle få dem att börja träna och/eller tävla i 

en idrottsförening, var lägre avgifter. Det svaret var vanligast hos invandrarflickorna, den 

gruppen samt flickor med svensk bakgrund var de som mest önskade bättre träningstider och 

fler träningsanläggningar där de bor. Det är tio procent tjejer med utländsk bakgrund som 

tränar/tävlar i en ryttarförening och noll procent killar med samma bakgrund. Motsvarande 

siffra för svensk födda ungdomar är 28 procent tjejer samt 3 procent killar (Idrott och 

integration - en statistisk undersökning, Riksidrottsförbundet, 2010, s. 10, 16-17, 20-24).  

 

 

Rolf Carlsson har utfört en kvantitativ undersökning, Etnicitet och social mångfald – 

belastning eller tillgång inom barn- och ungdomsidrotten, i Södermanland och Södertälje 

kommun, skolungdomar fick svara på frågor rörande deras idrottsutövande. Den har utförts av 

ungdomar med utländsk bakgrund samt dem med svenskt ursprung, där kontrollgruppen 

består av de sist nämnda. Studien visar likt andra studier att det är fotboll som lockar flest 

invandrarpojkar och basket främst flickor med samma bakgrund, fotboll är även populärt 

bland de svenska ungdomarna, ridning är dominant hos svenska flickor. I tabellerna för 

pojkarna finns inte ridning med men invandrarflickorna utövar ridsport men i liten skala. I 

tabellen, motiven för att idrotta, visar att en stor andel utländska pojkar vill bli stjärnor, alla 

grupperna verkar gilla att tävla samt att vara med vänner har störst betydelse hos svenska 

flickor medan utländska flickor är de som i minst utsträckning lyfter fram det. Motivet att det 

är nyttigt att idrotta återkommer i alla grupperna men mest hos flickorna. Skälet för att ha 

börjat idrotta i en förening där fick, jag ville själv, högst siffra följt av att kompisar hade 
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inverkat på valet att börja idrotta i en förening. Familjens inflytande av ungdomarnas val att 

börja idrotta var störst hos de svenska ungdomarna och då främst bland flickorna. Endast en 

av tio invandrarungdomar angav att familjen har påverkat dem, däremot kan man se likt 

tidigare forskning att pappan har haft störst inflyttande av föräldrarna på dessa ungdomar. 

Medan bland svenska ungdomar var det främst föräldern med samma kön som hade störst 

inflytande, mor på dotter och far över son. Hos svenska flickor har syskon haft störst inverkan 

medan flickor i invandrargruppen angav att de i minst utsträckning påverkats av sina syskon 

(Carlsson, R, 2001, s. 38-40).  

 

Peterson (2000) har även studerat ledare inom idrotten.  Av de 88 ledare och tränare inom 

fotboll i Peterson studie är det endast 8 procent av fotbollsledarna som är födda utanför 

Sverige samt 11 av dem kvinnor (13 procent). Med andra ord är det svenska män, ofta en 

svensk fader till en av spelarna, som uppfostrar invandrarbarnen (Peterson, T, 2000, s. 160). 

Carlssons rapport (2001) hänvisar till Lindgrens, Empowerment för tjejer inom idrotten. 

Tjejer på arenan – en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Idrottsledarkurs för tjejer 

(1998) vilken visade att väldigt få tjejer hade blivit erbjudna ledar- och styrelseuppdrag. 

Carlsson betonar betydelsen av ledarrekrytering av en bred representation i samhällets olika 

led för att föreningsidrotten kunna möta samhällets mångfald. Där etniska och mångkulturella 

aspekter måste vara vägledande (Carlsson, R, 2001, s. 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

 

TEORETISKA BEGREPP OCH UTGÅNGSPUNKTER 

 

Etnicitet  

Etnicitetsbegreppet är vanligt förekommande inom forskningen. Någon allmänt vedertagen 

definition finns dock inte. I Nationalencyklopedin förklaras etnicitet som den kvalitet vad 

karaktäriserar en etnisk grupp, en grupp av människor med gemensamt ursprung. Etnisk 

grupp blev under 1960-talet ett etablerat begrepp istället för folkslag, nationer eller stammar, 

inom samhälls- och kulturvetenskaplig forskning. I början av 1970-talet började termen 

etnicitet tillämpas, vilken uppkom till följd av västerländska samhällsvetenskapens försök att 

möta samhället efter avkolonialiseringen och efterkrigstiden, där umgänge mellan folk med 

skilda språklig, kulturell och historiska bakgrund var mer eller mindre konfliktfyllt. Begreppet 

etnicitet ses som dynamiskt i jämförelse med tidigare, statiska begrepp som stam, folkslag och 

nation. 

 

Fundberg diskuterar begreppet etnicitet i sin rapport, Etnisk mångfald och integration – visar 

idrotten vägen (2003). Fundberg definierar etnicitet som en slags klassificering av människor, 

vi kallar oss svensk, dansk, chilenare med mera när vi refererar till etnisk tillhörighet. Det är 

likt klassificeringen av genus, sexualitet och klass ett sätt att dela in individer i grupper utifrån 

gemenskap och skillnader. Genom att skapa stereotyper underlättar vi för oss själva att 

hantera vardagen och alla dess intryck. Det är i möten med andra människor som etnicitet 

skapas, med andra ord är etnicitet inte en egenskap hos en grupp utan är relationsbetingat. 

Vad man menar med att vara svensk skiftar beroende på situation och jämförelseobjekt. 

Etnicitet är ett sätt att skapa sin identitet därför bör man vara medveten om att det finns 

självvald och tillskriven identitet. När majoriteten i ett samhälle väljer att definierar en grupp 

människor på ett vis som de själva inte vill eller ser sig som, sker det en maktutövning. Vid 

sådana tillfällen ses ofta minoriteter som en grupp istället för som individer. 

Invandrarbegreppet befästes på 1960-talet och blev ett tillvägagångssätt att särskilja den 

etniska majoriteten (svenskar) med olika etniska minoriteter (invandrare). ”Invandrare” är 

följaktligen inte en etnisk grupp utan en tillskriven kollektiv identitet av en kategori 

människor som anses icke-svenskar. På så vis kategoriserades utanförskap och annorlundahet. 

Begreppet invandrare förknippas idag ofta med underklass, låg utbildning samt bundenhet till 

tradition och kultur (Fundberg, J, 2003, s. 19-20). Peterson lyfter fram att det finns 



 
22 

 

stereotypiska bilder inom idrotten utifrån utövarens etnicitet. Utländska fotbollspelare har 

exempelvis fått stereotypiska egenskaper, så som att de ofta anses vara tekniska, 

improvisatoriska, odisciplinerade, hetlevrade och individualistiska (Peterson, T, 2000, s. 161).   

 

Genus  

Genus är inom biologisk klassifikation detsamma som släkte. Genusbegreppet har sitt 

ursprung i att avspegla vissa kulturella viktiga egenskaper hos företeelser man talar om, och 

då främst skillnaderna hos levande-icke levande samt kvinnligt-manligt. I modern svenska 

och engelska syns levande-icke levande i många pronomen, exempelvis vem-vad, någon-

något och så vidare (Nationalencyklopedin).  

 

Genus är socialt konstruerade uppfattningar om manligt och kvinnligt, våra kön och kroppar 

tillskrivs skilda betydelser medan kön är det biologiska könet. Eftersom genus skapas och 

upprätthålls via sociala relationer finns det skiljaktigheter kring genus beroende på kultur. 

Vad som anses manligt respektive kvinnligt har därmed stor inverkan på män och kvinnors 

handlingar och sin syn på sig själva (Giddens, A, 2007, s.370 & Trondman, M & Dovborn, C, 

2006, s. 7).  

 

Håkan Larsson har studerat idrott och genus, hans doktorsavhandling Iscensättning av kön i 

idrott – En nutidshistoria (2001), är skriven ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Vilket innebär 

att manlighet och kvinnlighet inte är något givet utan något som skapas och återskapas i olika 

sociala sammanhang. Larsson har intervjuat ett antal ungdomar som sysslar med friidrott och 

deras tränare. Studien lyfter fram hur kvinnor och män förhåller sig till sig själva, sin 

kroppslighet och sin värld, men även hur de ser på varandra samt hur de påverkas av att de 

tävlar i samma idrotter, om än så avskilt (Larsson, H, 2001, s.17). Studien lyfter fram 

ungdomarnas syn och förhållningssätt till tävlingsidrott, utifrån idrottsrörelsens 

jämställdhetsarbete. Han såg skillnad mellan tjejerna och killarnas syn på det hela, och vi ser 

olika på tjejer respektive killars tävlingsidrottande vilket skapar en mer komplicerad situation 

för tjejer som tävlar. Larsson har även skrivit artikeln Idrottens genus (2003) där han för fram 

att istället för att säga att idrott grundas i manliga normer, kan man säga att idrotten bidrar till 

att skapa manliga normer, bilder av män samt manliga förhållningssätt. Flera studier som har 

studerat lagsport, så som Brännbergs Bakom kulisserna (1998) och Fundbergs Kom igen 

gubbar (2003), visar att lagbollspel och dess sociala sfär ses som en frizon för en typ av 
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manlighet som inte accepteras på många andra platser i samhället. Det är en manlighet som 

kännetecknas av sexism och homofobi. Även här lyfter Larsson fram tävlingsidrott, att den 

skapar normativa bilder för hur normala kvinnor och män ser ut och beter sig men poängterar 

att i denna miljö finns det stor potential att bryta traditionella könsgränser (Larsson, H, 2003, 

s. 5,10).  

 

Kultur 

Kultur skapas genom möten av oss människor, men inget vi medvetet placerar oss i utan det 

existerar redan, det är något vi födds in i samt något som vi växer upp i som formar oss. Vi 

återskapar kulturer konstant. Utifrån ens kultur beskriver, förstår och värderar man sina liv, 

tankar och handlingar på så vis kan kultur ses som en väv av berättelser. Kultur påverkar och 

ligger djupt rotat i våra identiteter vilket man ofta inte är medveten om. Men för att man lever 

i samma kultur innebär det inte att man delar varandras uppfattningar då kulturer ofta rymmer 

sociala skiljaktigheter. Genom kulturers föreställningar upprätthålls vad och vilka som anses 

tillhöra ”oss” och ”dom”.  Trondman och Dovborn anser likt Mary Douglas (1996) att kultur 

betyder ingenting om den inte ses som en kollektiv produkt, något gemensamt och delat 

(Trondman, M & Dovborn, C, 2006, s. 4-7).   

  

Habitus 

Pierre Bourdieu myntade begreppet habitus, han skiljer mellan olika typer av kapital, 

ekonomiskt kapital (innehav av pengar och materiella tillgångar), kulturellt kapital (kunskap 

via utbildningssystemet) och symboliskt kapital (prestige och ära). Habitus kan ses som 

kulturellt kapital eller kulturella linser då habitus grundar sig i tidigare erfarenheter i livet och 

påverkar de val vi gör. Våra handlingar och tänkande i vuxen ålder är ett resultat av de 

erfarenheter och minnen som vi upplevt i barn och ungdomsåren. Detta system underlättar 

våra liv och ger ett medvetet/omedvetet stöd vid formandet av våra liv, det ger oss vissa 

spelrum vid val. Habitus kan ses som förkroppsligat sätt att vara, ens smak(vad vi tycker om 

att syssla med, anser snyggt etc.) det visar ens habitus i praktiken (Giddens, A, 2007, s. 121-

122 & Engström, L-M & Redelius, K, 2002, s.77-78). Med idrottshabitus menas att idrott har 

en stor betydelse i den ungas liv och att personen föreningsidrottar princip var eller varannan 

dag. Personen i fråga har stor erfarenhet av idrott och det är en naturlig miljö för den att vistas 

i (Trondman, M, 2005). 
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KASAM 

Sociologen Antonovsky studerade under 1970-talet hur det kommer sig att människor som har 

utsatts för mycket svåra prövningar här i livet, ändå förblir friska och i vissa fall till och med 

utvecklas. Hans studie baserades på israeliska kvinnor som hade genomgått dramatiska 

livskriser, det var inte ovanligt att de hade vistas i koncentrationsläger. Det Antonovsky kunde 

se var att de med hög ”känsla av sammanhang” (KASAM) klarade sig bäst. KASAM kan ses 

som ett förhållningssätt, att det finns en balans mellan begriplighet (förståelse, förmåga att 

bedöma livet), hanterbarhet (förmågan att hantera olika krav, strategier och metoder) och 

meningsfullhet (delaktighet, känslan av att kunna påverka) i livet (Winroth, J & Rydqvist, L-

G, 2008, s. 10-11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

METOD 

Forskningsstrategi 

Vid samhällsvetenskaplig forskning är kvantitativ samt kvalitativ forskning de vanligaste 

forskningsstrategierna. Kvantitativ är en forskningsstrategi som betonar kvantifiering vid 

insamling och analys av data, samt att ett deduktivt synsätt används på förhållandet av teori 

och praktisk forskning. Centralt för kvantitativ forskning är prövning av teorier utifrån 

forskarens resultat. Vanligtvis används enkäter och resultatet redovisas i form av siffror och 

diagram. Medan den kvalitativa forskningsstrategin har fokus på ord istället för siffror och 

utgår från ett induktivt förhållningssätt i relation mellan teori och forskning. Teorin utvecklas 

av det underlag som skapas av de praktiska forskningsresultaten. Man vill här skapa en 

förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur deltagare i en viss miljö tolkar den 

verkligheten. Vanligtvis använder man sig av djupgående intervjuer och/eller observationer, 

vid kvalitativa intervjuer vill forskaren ha utförligare svar (Bryman, A, 2002, s. 34-34,249-

250).  

 

Eftersom denna rapport är ett led i det arbete som slutligen ska utmynna i en utvärdering av 

projektet, Stallet – En mötesplats, är det relevant att diskutera utvärderingsstrategier. Förut 

baserades de flesta utvärderingar kring produkten, resultatet av ett projekt eller var de 

processinriktade, man försökte beskriva den process som kännetecknade projektet. Dessa två 

inriktningar har resulterat i en förklaringsinriktade utvärderingsmodellen som baseras på tre 

grundpelare, ram – process – resultat. Ambitionen med denna är att förklara utfallet eller 

resultatet av en viss verksamhet mot bakgrund av de förutsättningar som råder och den 

process som lett fram till utfallet (Franke – Wikberg, S, 1990).  

 

Den här rapportern baseras främst på kvalitativ forskningsstrategi då jag vill få fram 

ungdomarnas tolkning av deltagandet i projektet. Men rapporten belyser även projektet utifrån 

ett större sammanhang. Jag gjorde detta val för att jag vill få fram helheten av projektet.  Det 

överrensstämmer med Franke – Wikbergs utvärderingsstrategi men eftersom projektettiden 

fortlöper fortfarande kommer denna rapport inte grundas fullt ut på förklaringsinriktad 

utvärderingsmodell.  
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Undersökningsdesign 

Eftersom mitt syfte med rapporten är dels att undersöka ungdomarnas deltagande i projektet 

och att slutligen jämföra de olika intervjusvaren med varandra för att skapa en bild rörande 

hästsport, genus och etnicitet. På så kan mitt tillvägagångssätt ses som en form av komparativ 

intervjustudie enligt Bryman. Då jag gör flera intervjuer med olika personer där identiska 

metoder används. Dessa fall ställs sedan mot varandra för att få fram likheter och skillnader 

samt för att skapa en större förståelse av en viss social företeelse (Bryman, A, 2002, s. 69-70). 

 

Vidare har jag använt mig utav semi-strukturerade intervjuer, vilket är vanligt inom kvalitativ 

forskningsstrategi. Metoden innebär att jag har konstruerat en intervjuguide som innehåller en 

uppsättning av frågor utifrån teman där dock ordningsföljden på frågorna kan variera mellan 

de olika intervjutillfällena. Frågor som inte ingår i guiden kan också ställas av mig som 

intervjuare om det anknyter till något som respondenten har sagt. Intervjuprocessen är på så 

vis flexibel. Fokus har legat på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna, för det är 

betydelsefullt att få fram respondentens upplevelse och förklaring av beteenden, händelser 

och mönster (Bryman, A, 2002, s. 301).  

 

Intervjuguide  

Jag har använt mig av tre olika intervjuguider beroende på om respondenten är en 

ungdomsdeltagare i projektet eller en representant för en organisation så som kultur och 

fritidsnämnden samt idrottsrörelsen. En annan intervjuguide användes till projektledaren. 

Delar av intervjuguiderna, specifikt den som riktar sig till ungdomarna, består av liknande 

frågor som min intervjuguide till fältarbetet, 2011. Frågorna är indelade efter olika teman för 

att lättare skapa en god överblick vid sammanställnig och analysering av resultatet. Resultatet 

presenteras även utifrån intervjuguidernas teman. Däremot har analysen rapportens 

frågeställningar som utgångspunkt.  

 

Intervjuguide 1, ungdomar som deltagit i projektet, består utav följande teman; Bakgrund, 

som berör frågor om ålder, klass i skolan, i vilket land ungdomen är född, om annat land så 

när kom personen till Sverige, vart ungdomen bor samt om hon/han har några syskon. 

Relation till föreningsidrott, här framförs frågor om personens idrottsutövande samt syskons 

och föräldrars utövande, det för att få en djupare bild kring ungdomarnas idrottserfarenheter, 

idrottens betydelse i den ungas liv samt vad som har påverkat vid val av idrott. Relation till 
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hästar och stallet, behandlar ungdomarnas förhållande till hästarna och stallet, om hur de 

upplever hästar och vilken betydelse dem har i deras liv. Här framförs även om hur 

ungdomarna ser på stallet som en social arena. Temat Upplevelsen att delta i projektet, Stallet 

- En mötesplats, här ställs frågor var syftar till att ta reda på hur ungdomarna har upplevt det 

att delta i projektet, om nya vänskapsrelationer skapats samt hur deras deltagande har sett ut. 

Avslutningsvis är temat, Framtiden, som behandlar respondenternas framtida planer inom 

hästsport, här undersöks även de möjligheter samt eventuella hinder ungdomarna anser finnas 

vid ett eventuellt fortsatt utövande. Det här temat avslutas med att fråga ungdomarna vad de 

tror bör göras för att få fler ungdomar att börja med hästsport.  

 

Intervjuguide 2, organisationer i Kalmar kommun, har följande teman; Ungdomsidrotten i 

Kalmar kommun, vilken lyfter fram idrottsutövandet bland ungdomarna i Kalmar i stort. Men 

även hur de arbetar rörande idrott och integration. Hästsport i Kalmar kommun, här ställs 

allmänna frågor om hur hästsporten ser ut i Kalmar kommun samt stallet och hästarnas 

möjligheter och eventuella begränsningar dels för ökad integration och att vara en ”idrott för 

alla”. Tredje temat är Stallet – En mötesplats, där organisationernas syn på projektet samt 

tidigare erfarenheter av liknande projekt och slutligen Framtiden, där diskuteras hur en 

eventuell fortsättning av projektet skulle kunna tänkas se ut.  

 

Intervjuguide 3, projektledare, består av följande teman; Stallet – En mötesplats verksamhet 

och deltagande, där projektledaren får berätta mer ingående om ungdomarna som deltagande, 

verksamheten samt vad hon har upplevt svårt med mera. Integration, här lyfts den sociala 

sfären i stallet fram, dels hur relationen mellan projektets deltagare och eleverna i den 

ordinarie verksamheten ser ut. Tredje temat är resultat, som handlar om hur projektet har 

fullföljt hittills samt om feedback och reaktioner rörande projektet. Även denna guide avslutar 

med temat, Framtiden, där projektledaren får ge råd till eventuella projektägare som har tänkt 

starta liknande projekt. Men framför allt hur hon tror en fortsättning av projektet kan arta sig.   
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Urval 

För rapportens empiriska insamling har icke-sannolikhets urval tillämpats, jag har utifrån min 

förkunskap av projektet valt ut lämpliga respondenter. Urvalet har gjorts för att få en god 

helhetsbild av projektet. För att få ett så varierat urval som möjligt har deltagande ungdomar 

valts ut med hänsyn till kön samt etniskt ursprung. Tyvärr saknar projektet, Stallet – En 

mötesplats, svenska killar bland deltagarna varav är det tjejer med svenskt ursprung samt 

killar och tjejer med utländsk bakgrund som valts ut. För att uppnå samhällsaspekten rörande 

projektet som jag har haft som syfte har lämpliga organisationer valts ut. Valet föll för 

Smålandsidrotten samt kultur och fritidsnämndens ordförande. Projektledaren blev likaså 

intervjuad för att skapa en djupare inblick i verksamheten, vilket även jag har men det här ger 

också möjligheten att föra fram projektledarens egna tankar och upplevelser tydligare 

(Bryman, A, 2002, s. 114-115).  

 

Här nedan följer en kort presentation av respondenterna, namnen på ungdomarna är fingerade.  

 

 Kifah är 14 år och är född i Irak. Han kom till Sverige 2008-2009 och går idag i en 7:a 

som är en förberedelseklass. Kifah bor i Smedby med sina föräldrar och en bror, han 

har tre bröder. Han har deltagit i projektets ridning två omgångar och har varit med på 

kvällsaktiviteter flera gånger i samband med ridpassen. Han kom främst kontakt med 

hästar via elevens val och projektet, hade sedan innan ingen större erfarenhet. På sin 

fritid spelar han fotboll med vänner, vilket han gjorde även på gatan i Irak, han har 

nyligen testat att träna i fotbollsföreningen. Han skulle även vid intervjutillfällets 

tidpunkt testa på boxning inne i Kalmar. Hans ena bror spelar också fotboll och 

föräldrarna idrottar/tränar inget. 

 

 Nadja är 14 år och är född i Sudan, hon kom till Sverige för tre år sedan. Hon går i 

8:an och bor i Smedby med föräldrar och fyra syskon. Hennes första kontakt med 

hästar var via elevens val och projektet. Hon hade vänner som höll på med hästar. Jag 

intervjuade Nadja till fältarbetet, våren 2011, då hade hon deltagit i en av projektets 

ridgrupper. Idag rider hon lektion en gång i veckan i ridskolans ordinarie verksamhet. 

Hon har gått från att vara i stallet cirka en gång i månaden till ungefär två gånger i 

veckan. Hon spelar ibland basket och volleyboll på sin fritid, men ej under en 
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förenings regi. Nadja simtränade i sitt hemland. Föräldrar och syskon är aktiva, syskon 

tränar bland annat i simning. 

 

 Emilia är 15 år och går årskurs åtta. Hon flyttade till Smedby för fem år sedan, hon har 

två syskon som inte utövar någon idrott. Emilia kom i kontakt med hästar genom sina 

kusiner som hade en häst som hon fick rida. Hon följde med vänner till ridskolan och 

började rida där för två år sedan via elevens val, hon rider inte lektion i ordinarie 

verksamhet. Emilia har deltagit i både rid- och travgrupper samt sommarläger i 

projektets regi. Hon brukar vara i stallet 2-3 gånger i veckan. Hon sysslar inte med 

någon annan idrott, skulle vilja rida och eventuellt dansa. 

 

 Ketty är även hon 15 år och går i årskurs åtta. Hon är så gott som uppväxt i Smedby, 

flyttade dit vid två års ålder. Hennes pappa och släkten på hans sida har hållit på med 

travhästar och hon själv började rida vid fyra års ålder. Ketty har ridit lektion på 

ridskolan och hyrt häst där, idag har hon en egen ponny sedan ungefär ett år. Hon är 

som gott varje dag i stallet. Hennes bror är aktiv inom fotboll och innebandy och deras 

far tränar sonen i fotboll. Ketty är stallvärd i projektet, hon hjälper deltagarna så som 

vid sommarlägren. Hon har själv deltagit i en travgrupp.  

 

 Lovisa är 11 år och uppväxt i Smedby. Hon går i fjärde klass och har flera syskon, dels 

en lillasyster som också sysslar med hästsport. Hon har haft egen häst sedan hon var 

ungefär sju år. Hon rider lektion två gånger i veckan samt har travlektion två gånger i 

veckan. Hon tillbringar flera timmar varje dag i stallet. Hon tävlar i både ridsport och 

trav. Hennes mamma har ett gediget hästintresse och de har eget stall. Lovisa är ofta 

med på kvällsaktiviteterna och har varit stallvärd på sommarlägren.  

 

 Therese är 13 år och är född i Stockholm med flyttade till Smedby vid ungefär två års 

ålder, flyttade för ungefär ett år sedan från Smedby till en närliggande ort/by i Kalmar 

kommun. Hennes mamma hade hästar när Therese var liten, hon red periodvis när hon 

var yngre, började mer kontinuerligt sedan två år tillbaka men rider inget idag på 

grund av fysiska problem. Hon har deltagit i projektens rid- och travgrupper samt på 

kvällsaktiviteter. Hon red även ridlektion i den ordinarie ridskoleverksamheten. 

Therese har tidigare spelat fotboll, handboll och dansat, detta skedde i 
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idrottsföreningars regi. Hennes mamma har ridit och pappan spelat fotboll, hennes 

bröder har även de har spelat fotboll. 

 

 Zahra är 15 år och går i 9:an. Hon är född och uppväxt i Sverige men hennes föräldrar 

kommer från Pakistan. Zahra har bott i Smedby i två år. Hon spelar tennis regelbundet 

i en tennisklubb på orten. Hon har flera syskon, där några av dem har spelat tennis och 

fotboll, hennes lillasyster har också varit med i projektet. Hennes pappa har spelat 

fotboll när han var yngre. Zahra kom i kontakt med hästar via elevens val, innan dess 

hade hon ingen direkt hästerfarenhet. Hon har ridit på ridskolan dels via skolan men 

också genom projektet. Hon har även deltagit i projektets travgrupper och på ett 

sommarläger. Zahra är i stallet de gånger hon deltar i projektet, hon har också varit 

med på kvällsaktiviteterna. 

 

 Jennifer fyller 11 år i år och går i 4:e klass. Hon är uppväxt i Smedby och har två 

syskon. Hon sysslar inte med någon idrott men tycker skolidrotten är kul, däremot 

hennes spelar hennes syskon fotboll. Jennifer har deltagit flera gånger i projektet, både 

i ridning, trav, sommarläger och kvällsaktiviteter. Jennifer hade kommit kontakt med 

hästar innan men hade ingen direkt riderfarenhet. Hon rider inte lektion i ridskolans 

ordinarie verksamhet men skulle vilja. Hon brukar mest vara i stallet när hon deltar i 

projektet. Hennes föräldrar är inte idrottsaktiva och har ingen hästerfarenhet. 

 

 Amir är 15 år och är född i Irak, han kom till Sverige 2008 och har bott i Smedby 

sedan ungefär ett år. Amir går i årskurs 7. Han spelar en del fotboll, har nyligen börjat 

i en fotbollsförening innan dess spelade han mest med vänner. Han spelade fotboll i 

sitt hemland, på gatorna främst. Hans pappa har ett gediget fotbollsintresse, hans 

mamma eller två systrar sysslar inte med någon idrott. Amir hade ridit en gång i Irak 

på en marknad så första ordentliga kontakten med hästar fick han via projektet. Han 

började med att delta på ett sommarläger har sedan dess varit med flera gånger i 

ridgrupper och på kvällsaktiviteter via projektet.  

 

 Nazim är 12 år och går i 6:an, han är född i Iran och kom till Sverige ungefär 2009. 

Hans familj har bott i Smedby i cirka 8 månader. Han har flera syskon, där några av 

dem bor hemma. Nazim har ett stort fotbollsintresse och spelar i en fotbollsförening, 
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där han förutom är med i ett lag även tillhör en talanggrupp så han tränar flera dagar i 

veckan. Hans ena syster spelar också fotboll. Nazims far red i sitt hemland när han var 

yngre, Nazim själv kom i kontakt med hästar var via projektet, han hade inte ridit 

tidigare. Nazim deltog i en ridgrupp i vintras och var då även med på kvällsaktiviteter.  

 

 Smålandsidrotten, utvecklingskonsulent. Förkortning, SI, i resultatdelen. 

 

 Kalmar kommuns kultur och fritidsnämnds ordförande. Förkortning, KoF, i 

resultatdelen. 

 

 Projektledare för Stallet – En mötesplats. Förkortning, P, i resultatdelen. 

 

Studiens genomförande 

Inledningsvis sökte jag efter lämplig litteratur för att kunna fördjupa mig i tidigare forskning 

inom området. Jag har främst använt mig utav Universitetets bibliotek i Kalmar samt Växjö 

där deras sökmotor har varit till god hjälp. Vidare har jag använt mig av internet och då främst 

idrottsforum.org som innehar intressanta samt relevanta studier och artiklar inom ämnet. Även 

avhandlingar och tidigare skrivna uppsatser på minst c-nivå inom ämnet har varit till hjälp. 

Alan Brymans, Samhällsvetenskapliga metoder (2002) samt Kvalitativa intervjuer, av Jan 

Trost (2010) har använts för att kunna förklara och motivera val av metod.  

 

Intervjuerna har utgått ifrån intervjuguiderna som jag har konstruerat, som baseras på frågor 

som jag anser är relevanta till denna studie. Alla intervjuerna genomfördes på respondenternas 

villkor om tid och plats, vilket medförde att de befann sig i en miljö de kände sig trygg med, 

intervjuerna gjordes på ridskolan eller på deras arbetsplats. Samtliga intervjuer utfördes 

enskilt och intervjuerna varade mellan 20 och 60 minuter. Intervjuerna bandades för att sedan 

transkriberas. 

Forskningsetik 

Forskaren har vetenskapligt ansvar inför sin profession, att undersökningar frambringar 

kunskap som är värd att veta och verifierad som möjligt. Anonymitet är en annan viktig 

punkt, med det menas att man inte vet namnet eller andra igenkännande information om den 

intervjuade. Med konfidentialitet menas att det som sägs under intervjuerna inte kommer föras 
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vidare. När det gäller kvalitativa intervjuer vet forskaren respondentens namn vid intervjun så 

där förekommer inte anonymitet (Trost, J, 2010, s.61). Jag informerade mina respondenter 

samt föräldrarna till ungdomarna om undersökning, där jag lyfte fram att alla personuppgifter 

skulle förbli konfidentiella samt att informationen endast kom att användas i forskningssyfte. 

Jag samlade in föräldrarnas underskrift, som bekräftade att de godkände sitt barns deltagande 

i studien. Trost (2010) hänvisar till att man ska ha målmans underskrift vid intervjuer med 

barn. Tystnadsplikt är sammanflätat med anonymitet och konfidentialitet, att man har utlovat 

fullt skydd. Därav har ungdomarnas namn fingerats. Som ledare och utvärderare av projektet 

anser jag mig ha tystnadsplikt på så vis kan ungdomarna förtro sig till mig och känna 

trygghet. Eftersom jag är väl insatt i projektet sedan tidigare och har träffat ungdomarna innan 

intervjutillfällena medför att jag vet en del information om ungdomarna och deras deltagande. 

Jag har här valt att ställa frågor om sådant som jag i vissa fall redan visste, för att få deras 

version i så stor utsträckning som möjligt. Det hände även under intervjuerna att jag ställde 

följdfrågor som kom fram utifrån vad de sa men som även härrörde från min kunskap och 

insyn i projektet. Det hände att jag vid andra intervjutillfällen har vetat information kring 

ungdomen och dess deltagande som jag inte har lyft fram under intervjun på grund av 

personens egen integritet. Med tanke på att det kunde upplevas eller ses som känsligt för den 

unga. Det kan härledas till min tystnadsplikt sett till min ställning som utvärderare och ledare 

i projektet, där jag bland annat deltar i styrgruppsmöte med mera.  Jag upplevde att jag 

lyckades i mångt och mycket distansera mig till min och ungdomarnas tidigare relation men 

naturligtvis har detta påverkat mer eller mindre medvetet. Vår relation och min tidigare 

kunskap om projektet och min gedigna hästkunskap kan ha påverkat negativt, att jag 

eventuellt inte har ställt de följdfrågor som någon utan denna kunskap skulle ha gjort. Men jag 

ser det även som en föredel att besitta denna information, på så vis att jag kunde ställa vissa 

frågor och få ett djup i intervjuerna som annars kunde varit svårt. 

Tolkning och analys 

Resultat som framkommer av studien ska inte betraktas som några givna sanningar utan bör 

ses som något sannolikt i förhållande till den teoretiska bakgrunden. Genom en tydlig 

teoretisk utgångspunkt vill jag ge läsarna möjlighet att värdera hur väl det empiriska 

materialet har tolkats. Jag har inte möjlighet att presentera all tillgänglig information som 

framkommit under studiens gång, speciellt ifrån intervjutillfällena. Därav kommer jag i 

resultat samt analysdelen lägga mer fokus på vissa delar av studien som ses mer relevanta till 

rapportens syfte.  
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Reliabilitet och validiteten 

Hur hög reliabiliteten och validiteten är i min studie är svårt att säga, att någon annan ska 

komma fram till exakt samma som jag. Reliabiliteten, kräver enligt Bryman att en annan 

forskare måste ha samma bakgrund och erfarenheter som jag (Bryman, A, 2002, s. 257). 

Eftersom jag är involverad i projektet på flera plan sedan innan, kan göra det svårt med 

reliabiliteten. Jag har valt att distansera mig vid intervjutillfällena med ungdomarna, vilket har 

medfört att jag ställde frågor som jag i vissa fall redan visste svaret på. Däremot har vissa 

frågor baserats på min tidigare kunskap kring projektet, ungdomarnas deltagande samt hästar. 

Trost lyfter fram att reliabilitet förutsätter statiskt förhållande, vilka vi människor inte har utan 

vi hela tiden deltar i processer. Reliabilitet är inte aktuellt på samma vis inom kvalitativa 

studier som kvantitativa, eftersom man i den förstnämnda är intresserad av förändringar 

(Trost, J, 2010, s. 131). När det gäller validiteten, huruvida resultatet kan generaliseras till 

andra sociala miljöer och situationer (Bryman, A, 2002, s. 258). Där konstaterar jag att 

reslutat som har framkommit här kan ses som giltiga i förhållande till mitt syfte. Sedan kan 

dock resultatet möjligen ha påverkats av att studien genomfördes bland deltagare i ett 

befintligt stallprojekt, som genomförs på ett specifikt geografiskt område, Smedby. Trost 

påpekar att idéerna med reliabilitet och validitet kommer ur kvantitativ metodologi, vilket gör 

det något svårt att applicera på kvalitativa studier (Trost, J, 2010, s. 133).  

Resultatpresentation 

Som tidigare framkommit har intervjuguiderna delats in i olika teman för att få en bra 

struktur, resultatet presenteras utifrån dessa teman. Analysen baseras däremot på studiens 

frågeställningar och kapitlet, tidigare forskningen kommer här till användning för att angripa 

dessa frågor på bästa möjliga vis.  
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RESULTAT 

Respondenternas svar från intervjuerna presenteras här under fem teman, Relation till 

föreningsidrott, Ungdomsidrotten i Kalmar kommun, Relationen till hästen och stallet, Stallet 

– En mötesplats och sist Framtiden. Temana är valda utifrån de tre intervjuguiderna och deras 

rubriker.   

 

Relation till föreningsidrott 

De flesta ungdomarna var eller hade varit aktiva inom idrott, om inte annat har alla 

idrottserfarenhet från skolan. Det var två svenska flickor som inte utövande någon idrott och 

som även inte hade någon direkt idrottserfarenhet, de ville rida lektion och en av dem tjejerna 

var i stallet flera dagar i veckan men red endast via projektet och elevens val. Ungdomarnas 

deltagande i idrottsföreningar varierade, bland de svenska tjejerna hade näst intill alla utövat 

någon idrott i en förening om inte annat som yngre. Dans är en återkommande idrott bland de 

svenska tjejerna, antingen att de själva har dansat eller skulle vilja eller har syskon som 

dansar. Men även bollsporter så som fotboll och handboll hade en del av tjejerna med svensk 

bakgrund spelat i föreningar, men ingen var aktiv med det idag. De mest aktiva inom 

hästsport, vilket var svenska tjejer, hade ingen annan idrott vid sidan av hästarna och stallet. 

Så här berättade Emilia om sitt idrottsutövande: 

 

Emilia: Ja ridning och dans tror jag skulle jag vilja hålla på med/.../ Nää jag 

skulle nog bara vilja hålla på med det men jag har inga framtidsdrömmar så/…/ 

Jag brukar vara i stallet två eller tre gånger i veckan/…/ Nej jag rider inte 

lektion, jag är mest här uppe med kompisar och sånt och kollar när dom rider. 

 

Bland de utländska killarna var fotboll den idrott som de utövande mest och det var i flera fall 

spontant med vänner. För dem var fotboll en betydelsefull del i deras liv, där uttryck som, 

roligaste sak i världen och att dem älskar fotboll framfördes. Vid intervjutillfällena visade det 

sig att flera av dem skulle eller hade precis börjat träna fotboll i en förening, där de hade 

sällskap av andra killar som tidigare under året också har deltagit i projektet. Innan dess hade 

de inga direkta erfarenheter av att delta i idrottsföreningar. Nazim däremot spelar sedan en tid 

tillbaka i en fotbollsförening och satsar seriöst på sin idrott, däribland deltar han i talanggrupp 

utöver den ordinarie fotbollsträningen. Flera av killarna hade spelat fotboll i sina hemländer. 
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Amir: Jag spelar typ aldrig fotboll men jag är bra, alla tycker jag är bra men jag 

spelade aldrig fotboll. Men jag tycker inte spela i lag för i lag alltså måste man 

följa regler, passningsspel man måste följa taktik. Men kör typ ute med 

kompisar och allting du behöver inte ha taktik, passning, du behöver bara köra, 

dom vill bara göra mål. Men spelet är så, alla måste samarbeta för att göra ett 

mål/…/ Ja i Irak det var med kompisar, vi körde hela tiden med gatan hela tiden 

gatan, så det var ingenting. Sen det, vi slutade typ Irak, vi hade typ inga skolor 

till kan man säga, vi slutade skolan ingen bryr sig om skola. Slutade skolan sen 

började vi gå ut och spela fotboll fram till klockan nio-tio på natten, det var 

varje dag också så alla. 

 

Nadja och Zahra är de två utländska tjejer som jag har intervjuat. Nadja har jag även 

intervjuat tidigare till mitt fältarbete, hos henne ser jag en förändring kring hennes 

idrottsutövande. Hon sade så här till mig på våren 2011: 

 

Nadja: Nä jag brukar inte idrotta/…/ Nä jag har inte gjort det innan/…/ Ja tennis 

kanske och bara träna. Träna tennis och gå till idrottshallen och träna lite olika 

saker/…/ Ibland är jag med vid idrottshallen och kollar lite. 

 

En förändring kring hennes idrottsutövande har skett då hon nu ett år senare svarar mig att 

hon brukar spela basket på sin fritid och att hon gillar allt som har med bollar att göra så som 

fotboll, volleyboll och handboll. Basketspelandet brukar vara med vänner i närheten av 

hemmet och utanför den organiserade idrotten. Hon tycker det är kul att träna lite, att inte 

stanna hemma och göra ingenting och hon poängterar även att det är bra för hälsan. Jag kan se 

att det kan ha funnits brister i språket vid första intervjun för andra gången berättade Nadja för 

mig att hon hade sysslat med simning en del i Sudan. Zahra har sedan hon var yngre spelat 

tennis i föreningar, vilket hon fortfarande gör en gång i veckan. Vid frågan vad som är 

roligast med idrott och hennes fall då tennis, berättade hon följande: 

 

Zahra: Det är väl mest när du spelar så tänker du, då kan du ta bort alla andra 

tankar du har i huvudet och då koncentrerar man sig på matchen och det du 

spelar. Åh det är ganska bra för jag är ofta en tjej som går och tänker på saker 
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ting väldigt ofta. Åh det går väldigt många tankar runt i huvudet för när jag 

spelar tennis fokuserar man på spelet och då får typ paus, en lite paus och det 

gillar jag. 

 

Flera av respondenterna säger att idrott är en rolig syssla för att man får röra på sig och att det 

är socialt, det var ett sätt för dem att träffa andra människor. Spänningsfaktorn kring idrott 

lyfts även fram. Likt Fundbergs studie (2003) samt Carlssons (2001) är det även här fotboll 

och basket som de utländska ungdomarna utövar främst. När det gäller ungdomar med svensk 

bakgrund så blir den bilden skev då killar helt saknas i denna studie, tjejerna har hästintresse 

och deltar mer eller mindre i hästsport vilket följer statistik då ridsport är en stor idrott bland 

svenska flickor. De svenska flickorna i den här studien spontanidrottar inte enligt intervjuerna 

som har gjorts utan deras idrottsutövande är eller har varit i föreningars regi. Däremot utövar 

några av dem hästsport på egen hand eftersom de har egna hästar som sköts och rids/körs i 

princip varje dag. Så spontanidrotten är störst bland ungdomarna med utländsk etnicitet och 

framförallt killarna.  

 

Ungdomarna har alla någon koppling till idrott, en del är som sagt själva aktiv om inte så har 

de syskon eller föräldrar som är det. Det är vanligt att syskon idrottar, och inte ovanligt inom 

samma sport som dem själva. I de fall där föräldrarna är aktiva så är det främst gympa, gym 

eller löpning som de utövar. Jag kan se att fäder har i flera fall har varit aktiva och då främst 

inom fotboll, men Kettys pappa och hans släkt har tidigare sysslat med hästar och har varit en 

initiator för henne in i hästsporten. Bland de utländska ungdomarna är det direkt ingen moder 

som har idrottserfarenhet men i vissa fall lyfts faderns idrottsintresse fram, men kontakten till 

idrottsföreningar verkar inte finnas. Lovisa och Therese som har hästerfarenhet sedan 

barnsben, deras mödrar har ridit och ägt hästar innan de föddes eller när de var riktigt små. 

Lovisas mamma är idag mycket delaktig i sina döttrars hästutövande, och hade egen häst 

under en tid när barnen hade blivit äldre. Flera av ungdomarna har följt med vänner till en 

idrott, eller att de har tagit sällskap med varandra när de har provat någon ny idrott. När det 

gäller stallet, både inom och utanför projektet, har flera av ungdomarna följt med vänner till 

stallet och på så vis introducerats i hästsport.  
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Ungdomsidrotten i Kalmar kommun 

I det här avsnittet kommer flera intressanta ämnen tas upp utifrån det Kultur och fritid samt 

Smålandsidrotten samtalade med mig om. Idrottsutövandet bland unga i Kalmar kommun är 

jämnt fördelat mellan könen, däremot ser utövande olika ut, pojkar har flera aktivitets 

tillfällen men det jämnas ut för att flickor stannar längre tid vid sina tillfällen. Fotboll är det 

som attraherar flest unga killar medan det är främst ridsport och fotboll som lockar tjejerna. 

Smedby är ett av dem områdena i Kalmar kommun som har medel eller något lägre aktiva 

unga inom den organiserade idrotten. Närliggande områden har gentemot Smedby högre 

andel aktiva. Den statistik som jag fått ta del av baseras på år 2010, som är framställd av 

kultur och fritids utvecklare. Den grundas på barn och ungas deltagande i 

föreningsorganiserade aktiviteter och de är i ålderspannet 7-20 år. Föreningsdeltagandet i 

Kalmar kommun ökar vilket skiljer sig mot den generella utvecklingen i resterande Sverige 

där den sjunker, det är sett hela till kommunens föreningsliv och inte endast inom idrott. I 

Kalmar kommun finns det cirka ett hundra tal idrottsföreningar, Smålandsidrotten arbetar med 

folkutbildning i ungefär ett 70-tal föreningar i centrala Kalmar, Ölands idrottsföreningar är 

exempelvis inte medräknade då, vilka tillhör deras arbetsområde lika så. Smålandsidrottens 

utvecklingskonsulent poängterar att de gärna ser att ungdomar provar på många idrotter från 

början för att sedan hitta ett spår, men inte specialisera sig för mycket heller. Kultur och 

fritidsnämnden tar även upp detta och anser att ett utökat samarbete mellan idrottsföreningar 

och skolor är önskvärt för att barn och ungdomar redan i ett tidigt stadie ska få möjlighet att 

prova flera olika idrotter.  

 

Jag frågade kultur och fritidsnämndens ordförande samt Smålandsidrotten hur de arbetar kring 

idrott och integration, bägge parter tog upp var drive-in idrott som de har under ett halvår 

drivit ute bland olika idrottsföreningar i samarbete med fritidsgårdar. Ungdomar har fått 

möjlighet att prova på flera olika idrotter på fredag kvällar. De ansåg att genom involvera 

fritidsledare som känner ungdomarna underlättar att få dem att komma och delta. 

Smålandsidrotten upplever att intresset för integrationsfrågorna är stort ute bland föreningarna 

men att resurser saknas, dels ekonomiskt men även ledarmässigt vilket begränsar detta arbete. 

Drive-in idrotten har varit gratis för ungdomarna. Kultur och fritid nämnde ett samband som 

de såg. 

 



 
38 

 

KoF: Det finns områden där man inte lika stor utsträckning är föreningsaktiv 

och då har vi våra mest utsatta områden, socioekonomiskt, där det också bor 

väldigt många med utländskbakgrund, det är Berga, vi har Norrliden också, 

Smedby och Oxhagen till viss del. Där är det lägre grad föreningsaktivitet. Det 

också där vi har större tryck på våra fritidsgårdar, så det hänger ihop/…/ Vi har 

är inte alls samma behov i Rinkabyholm eller Trekanten som vi har i Funkabo. 

 

Ordförande i kultur och fritid tar även upp betydelsen av att ha mentorer som kan hjälpa både 

och vuxna in i föreningslivet, framförallt dem med utländsk härkomst då föreningslivet inte är 

en naturlig del i deras liv som det är för svenskar. Eftersom det är värld med koder och 

normer som de ofta inte känner till vilket gör det inte lätt för dem att ta sig in. Hon poängterar 

att idrottsföreningar bör arbeta liknande röda korsett med mentorskap dels för att rekrytera 

flera unga men också för att öka antalet utländska ledare. Ökar antalet ledare samt aktiva med 

utländsk bakgrund tilltar chansen att fler människor med utländsk bakgrund söker sig till 

föreningslivet, trodde hon och en viktig del i detta handlar om att skapa bra förebilder.  

 

Utvecklingskonsulenten upplever att unga idrottare inte är lika trogna sina föreningar längre 

och att människor i stort inte vill binda upp sig på bestämda träningstider, utan hon trodde att 

drop-in tider kommer bli allt mer vanligt inom föreningslivet. Kultur och fritid såg gärna ökat 

samarbete mellan idrottsföreningar dels för att underlätta för unga att delta i flera föreningar 

samt för att funktionärer ska kunna vara aktiva i fler än en förening och att man ska utgå mer 

geografiskt.  

 

Spontanidrotten i Kalmar kommun är utbredd och flera multiarenor har byggts, däremot sade 

bägge att det är främst killar som använder de näridrottsplatser som finns för olika sorters 

spontanidrott. Utvecklingskonsulenten lyfte att man kan arbeta med att ha vissa tider som är 

endast för tjejer, för att underlätta för dem att ta steget över till den miljö som idag är 

killdominerad. Kultur och fritid ansåg också att man bör arbeta för jämställd idrott men att det 

inte i alla lägen behöver vara jämställt när det gäller kön utan på andra plan. Hon föredrog 

miljöer som var öppna för bägge könen och att man försöka avdramatisera den delen att göra 

saker ihop men det kan vara bra med platser där respektive kön får sin egna tid. Hon 

poängterade att de ser att tjejer verkar vara bättre på att hitta saker att göra och som de trivs 

med, samtidigt som unga killar i större utsträckning är bråkiga samt är mer benägna att bli 
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kriminella och har därmed större behov att sysselsättas. Därför bör man försöka göra 

satsningar på de miljöer som lockar unga, och att de satsningarna ska komma till lika stor 

fördel för bägge könen men att det kan handla om olika idrotter och miljöer 

 

Relation till hästen och stallet 

Inom detta tema fick ungdomarna beskriva om sitt förhållande till hästar och stallet, hur deras 

erfarenhet såg ut inom hästsport och vilken betydelse hästar har för dem. Jag ställde även 

frågor om stallet som mötesplats, om de har utvecklats som personer i samband med 

kontakten med hästar och slutligen om de har fått höra några kommentarer för att de sysslar 

med hästsport samt om de kände sig annorlunda andra ungdomar som inte sysslade med 

hästsport.  

 

Man kan säga att hästar framkallar känslor minst sagt, alla säger att de blir glada av hästar och 

att de får mycket energi av hästarna. Flera av ungdomarna upplevde hästarna som vänner, 

någon de kunde prata med, det var inte ovanligt att ungdomarna oavsett kön och bakgrund 

pratade och gosade med hästarna.  Som en kille uttryckte det, att de är väldigt bra djur, en tjej 

som deltog i projektet upplevde hästar som väldigt eleganta och mystiska djur vilket lockade 

henne till att prova på att rida. Snabba och uthålliga samt duktiga ansåg flera ungdomar att 

hästarna var. Så här förklarade några ungdomar om sina relationer med hästarna.  

 

Kifah: Jag känner att jag är glad, jag tycker om hästar. Dom är snälla. Jag 

känner mig inte rädd jag känner mig glad/.../ Jag tycker dom är snälla eller söta. 

Jag tycker dom är snälla. Vet inte ähh åh gulliga lite några gånger. Innan jag var 

rädd innan, vara nu inte rädd för hästar. Hästar betyder till mig som min vänner. 

Som min vänner, alltså.. 

 

Amir: Det ser ut bra, ser faktiskt bra ut, det ser ut bra. Känna på dom typ och jag 

känner att dom känner också på mig, och allting./…/ Känner att vi fått relation, 

faktiskt/…/ Ja kul allting, klappa dom, ha kul med dom. Du behöver när du typ 

blir ledsen eller behöver typ prata, prata med nån/.../Alltså hästarna typ snacka 

med dom, du känner att dom fattar nånting. Jag tycker det är skönt. Dom säger 

också ingenting men jag känner att dom tröstar mitt hjärta faktiskt.  



 
40 

 

 

Therese: Hästar betyder väldligt mycket eftersom jag har växt upp med dom då 

och när jag är med hästar så kan jag liksom koppla av efter typ en jobbig 

skoldag eller när vi har haft mycket prov och sånt. Det är väldigt stora djur men 

dom har ju respekt för en och vi har även respekt för dom. 

 

Nazim: Mmm alltså hästen dom är snäll, dom är bästa djur i världen tycker jag. 

Mmm man måste alltid vara snäll mot dom och de. Dom fattar alltså vad du 

tänker och är du snäll mot dom.  

 

Ungdomarnas hästutövande och erfarenheter från stall och hästar skiljde sig, För några tjejer 

var hästarna en fritidssysselsättning som upptog så gott som all deras lediga tid, de åker till 

stallet efter skolan och stannar där till en bit inpå kvällen och helgerna fördrivs ofta i stallen. 

Lovisa uttrycker det hela så här ”Hästarna, dom betyder bäst. De är som en vän. Åh så är det 

kul och rida och köra så, sen att det är många kompisar som håller på och så”. Ketty berättar 

att hästarna betyder nästan allt för henne och att hennes liv kretsar kring hästar. Sedan fanns 

det som jag har nämnt, de tjejer som red mest genom projektet eller elevens val men som vill 

rida mer och då gärna i den ordinarie ridskoleverksamheten. För ungdomarna med utländsk 

etnictet var hästarna och stallet relativt nytt, där flera av dem kom i kontakt med hästarna 

första gången via projektet, Stallet – En mötesplats eller elevens val via sin skola. Ingen av 

dem hade några direkta erfarenheter av hästar i sina hemland, två killar hade ridit turridning i 

samband med marknader. Så hästar var något nytt för dessa ungdomar och flera av dem hade 

varit rädda för hästar men tvingat sig att rida och sköta om hästarna. Rädslan har med tiden 

övervunnits för dem flesta. En tjej brukar sjunga när hon pysslade om hästen, speciellt då hon 

var trött eller nervös, hon upplevde att både hon och hästen kom i bättre stämning.  

 

Två tjejer äger som sagt egna hästar, Emilia däremot rider inte lektion men är i stallet ett par 

gånger i veckan och deltar regelbundet i projektet samt har ofta ridning på elevens val. Nadja 

har deltagit i projektet ett antal gånger men rider sedan ungefär ett halvår tillbaka lektion i 

ordinarie verksamhet och har gått ifrån att vara i stallet en gång i månaden eller en gång i 

veckan vid deltagande i projektet till att vara i stallet 2-3 gånger i veckan. Therese har i flera 

år hållit på med hästar men sedan ungefär ett halvår – ett år rider hon inte, främst på grund av 

höftproblem, men hon betonar att hästar fortfarande har stor betydelse för henne även om hon 
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inte längre vistas i stallet speciellt ofta. Resterande ungdomar är främst i stallet i samband 

med deltagande i projektet eller eventuellt elevens val, Zahra är en av dem. När hon berättade 

om hennes hästintresse under barndomen, det tillsammans med ungdomarnas olika 

hästutövande ledde mig osökt till Rostgård (2002) diskussion om att det finns olika slags 

hästflickor. Hon kallar dem hästdrömsflickor, ridflickor och stallflickor. Lovisa och Ketty 

tillhör den typiska stallflickan medan Zahra känns som en typisk hästdrömsflicka, åtminstone 

när hon var yngre. 

 

Zahra: Alltså när jag var liten så brukade vi se på programmet typ stallet, tror 

jag det va de hette så brukade de rida. Min storasyster hon älskar hästar, hon 

älskar verkligen hästar och hon ville rida fast hon har aldrig ridit förutom 

elevens val då för skolan. Så vi två delade det intresset, att vi båda älskade 

hästar, vi ville köpa hästar och allting sånt. Men när jag väl började rida blev jag 

rädd för dom och då ville jag inte va så mycket med hästar. Fast nu är jag 

mindre rädd fast jag har inte så stort intresse i dom. 

 

Samtliga ungdomar tyckte det var kul att rida och sköta om hästar, i vissa fall lyftes ridningen 

fram som det roligaste. Men ofta ansåg ungdomarna att pyssla med hästar är lika kul och 

betydelsefullt som att rida alternativt köra den. För många var det en självklar del som måste 

göras för att få rida. En kille utryckte det så här ”Typ man har någonting som man jobbar 

med, det är kulaste. Så man har allting i typ jobbet, yrket som man måste göra dom man 

kommer hit”. Han syftade då i både skötseln av hästen och ridningen. Flera av flickorna är i 

stallet och ”bara hänger”, ser på när andra rida, hitta på saker med vännerna och hjälpa andra. 

Vännerna i stallet lyfts ofta fram en viktig del i deras vistelse i stallet, men hästen är den som 

lockar mest. En tjej sade att hon upplevde stallet som hemma för hon kände alla, hon verkade 

syfta på både människorna och hästarna. Det roliga är att detta var en av de ungdomar som 

tidigare inte deltog i hästsport i någon större utsträckning utan började via projektet och har 

sedan blivit allt mer fäst i stallet och hästarna. 

 

Personlig utveckling nämnde flera av ungdomarna att de hade fått genom kontakten med 

hästarna och stallet, vissa hade reflekterat mer över detta än andra. Många av ungdomarna var 

stolta över att de hade utvecklats mycket när det gällde deras rid- och hästkunskaper. 

Angående personliga utvecklingen var det främst detta som jag föll för: 
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Zahra: Ja jag är mindre rädd för saker innan så var jag ganska rädd och i fall jag 

var rädd så gav jag bara upp.  Fast nu när jag ramlade av Gregory då sa jag att 

jag tänkte ge upp men sen så tvingade jag mig att komma hit igen och då fick 

jag sitta på en häst igen. Då fattade jag att man måste komma upp igen efter att 

man har ramlat, att man inte bara kan ge upp. Så varenda gång nu när de är 

något som jag är rädd eller tycker är pinsamt eller jag vill inte göra då tvingar 

jag mig själv att göra det. För att jag tänker jag kom upp igen och satte mig på 

en häst igen och det gick bra och då kan det här också gå bra. 

 

Therese: Ja jag kanske har varit mera med människor, och har fått så lite mer 

socialt eller ja kommunicera mer med människor. Jag har varit väldigt blyg och 

tyst innan, men nu har jag typ börjat prata med människor för här är det ju alltid 

så mycket människor.  

 

Therese var en av de ungdomar jag träffade tidigt i projektet, och från första början upplevde 

jag henne öppen och pratsam. Hon sökte i tidigt stadie kontakt med mig och kunde prata om 

lite privata och svåra saker. Så detta med att hon har varit blyg är inget jag har upplevt och det 

är mycket roligt att hon har gjort denna utveckling genom kontakt med stallet.  

 

Jag hade en fråga om ungdomarna upplevde att stallet var en mötesplats oavsett kön eller 

etnicitet, vilket alla vara rörande överrens om att stallet var öppet för alla och samtliga kände 

sig välkomna. Jag undrade också om de ansåg att deras ursprung har påverkat deras 

hästutövande, vilket flera verkade tycka var en lite konstig fråga och samtliga ansåg att det 

inte hade haft någon inverkan. Killarna kände sig inte utanför i stallet, någon tyckte det var 

lite pinsamt medan något tyckte det var bättre att det var mycket tjejer. De flesta tjejerna 

ansåg att det var positivt med flera killar i stallet, men det förekom också de som tyckte det 

var skönt att det inte var så mycket killar i stallet. Men ingen såg ett hinder om fler killar 

skulle komma. Jag undrade också om ungdomarna hade fått några kommentarer av andra 

unga för att de höll på med hästar, det hade förekommit men inte i någon större utsträckning, 

och åtminstone inte nyligen. I de fall det hade skett så var det killar som hade kommentarer 

det till tjejer. Många svarade att flera i klassen alternativt i skolan höll på med hästar och att 

det därför sågs som något vanligt. En fråga rörde också om tjejerna respektive killarna 
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upplevde sig annorlunda mot andra ungdomar som inte höll på med hästsport, vilket Forsberg 

hade noterat i sin avhandling (2007), mina respondenter upplevde inte detta. Däremot svarade 

en tjej detta på frågan om hon kände sig annorlunda, ”Mmm nä det gör jag inte. Alltså jag 

tycker man är mer tjejig i fall man håller med hästar. Jag tycker när man definierar tjej så klart 

kan man också rida”. Denna och liknande kommentarer som några tjejer sa, visar att de 

upplever hästsport om feminint kodad.  

 

Jag frågade ungdomarna om de hade några framtidsdrömmar inom idrott och tävling, de som 

tydligast visade sådant intresse var Lovisa samt Nazim, de verkade överlag vara mycket 

engagerade i sina idrotter. Nazim: ”Ja jag vill bli bättre än Christiano Ronaldo, man måste 

tänka alltid så här”. 

 

Stallet – En mötesplats 

I intervjuguiden för ungdomarna fanns det ett tema som hette, Upplevelsen att delta i Stallet – 

En mötesplats, där de fick berätta om hur det har varit att delta i projektets aktiviteter. 

Eftersom jag även diskuterade projektets verksamhet i större eller mindre utsträckning med 

Smålandsidrotten, Kultur och fritid och projektledare, så fick deras samt ungdomarnas 

reflektioner samlas under rubriken, Stallet – En mötesplats här i resultatdelen. I föregående 

avsnitt framförde jag ungdomarnas förhållande till hästarna och stallet. Frågorna i det och 

detta tema sammanlänkades lätt under intervjutillfällen då flera ungdomar kom i kontakt med 

hästar för första gången genom projektet, det medförde att ungdomarna ofta redan hade 

berättat om deras upplevelse i stallet. Därav finns redan ungdomarnas reflektioner kring 

projektet med i föregående avsnitt som till exempel den utveckling de har gjort i kontakten 

med hästen och stallet, för det är omöjligt för mig att kunna avgöra när exakt denna process 

skedde, i vems regi ungdomarna var i då, utan man får se det mycket i sin helhet.  

  

Responsen från ungdomarna gällande projektet, Stallet – En mötesplats, var mycket positiv, 

alla har tyckt att det har varit roligt och bra på många vis. Kvällsaktiviteterna var populära och 

i flera fall lyfts kombinationen av att både få sköta och rida hästar samt göra roliga saker ihop 

som betydelsefullt. En kille sa till och med att deltagandet i projektet hade varit en av hans 

roligaste tid i livet, och nämnde då kvällarna när han och vänner till honom hade varit med 

och bakat, sett film med mera. Men den främsta faktorn är ändå hästarna och just att få rida, 

för de dagar när vi har kvällsaktiviteter utan någon ridgrupp innan så är deltagandet lägre. Det 
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är svårt att lyckas locka ungdomarna till stallet vid dessa tillfällen även att de får möjlighet att 

pyssla med hästarna, vilket projektledaren även nämner under vår intervju.  

 

Som jag tidigare har nämnt är deltagandet i projektet ojämnt föredelat sett till kön och 

ursprung då ingen svensk kille har medverkat i aktiviteterna. Amir sade något som jag tyckte 

var mycket intressant, med tanke på att flera killar med utländsk bakgrund har deltagit i 

projektet. Mina tankar hade innan dess gått till att hästar och ridning troligtvis inte sågs som 

något feminint i deras hemländer, den skillnaden kan man se redan i Tyskland och i övriga 

Sydeuropa vilket kan stämma men det här berättade Amir.  

 

Amir: Ja jag ridade en gång i Irak, men jag var skiträdd mitt hjärta slog jätte 

hårt. Jag tycker det är kul med det, det står också på våran koran, vår religion 

dom säger; Lär era barn simma och rida. Vi behöver inte rida nu för, förr i tiden 

man behövde rida faktiskt för att gå till andra städer och allting, men vi har bilar. 

Nu har jag gått i ett år nu så jag kan ju rida. Det är typ alla muslimer, du kanske 

inte måste men man följer sin koran, religion och allting. Alltså vår koran 

snackar om allting, om Jesus, alla gudar, hästar allting, allt. 

Erika: Så i koranen lyfts hästar fram då och ridning, och så var det simning 

med? 

Amir: Ja simning också. Den säger lär era barn simma och rida.  

 

Det är troligtvis så att synen och acceptansen för hästar och ridning hos de utländska killarna 

och deras familj har mer eller mindre medvetet påverkats av koranens skrift. 

 

Projektledaren förklarade för mig hur hon tänkte när hon satte ihop grupperna, att alla 

kvoterna ska fyllas, att det är både tjejer och killar, yngre - äldre, att de är från olika länder 

och kulturer och de med både mer eller mindre erfarenhet. Det händer även att gruppernas 

sammansättning påverkas av om ungdomarna är vänner, det kan vara bra att ungdomarna 

känner någon för att öka chansen att de deltar, för det märks att de stärks och får stöd av detta.  

 

P: Ja jag tror det är inte jätte många kan man känna som gör det här på helt eget 

intresse utan det är precis som du säger att man kanske är två, tre eller fyra att 
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man pratar ihop sig och sen är man med på dom här aktiviteterna, för att man vet 

att man inte är ensam. 

 

Ungdomarnas behov av att ha vänner med i kontakten i stallet har troligtvis påverkat att det 

har blivit vissa grupperingar och att ungdomarna deltar periodvis. Sedan tror projektledaren 

att det ofta blir att ungdomarna deltar till 110 procent en period för att sedan backa undan och 

smälta sina upplevelser för att förhoppningsvis återkomma sedan. Utifrån intervjuerna med 

ungdomarna kan man tydligt se att vännerna har stor inverkan på deras medverkan i projektet, 

många av dem har anmält sig och tagit sällskap till stallet tillsammans. Många ungdomar 

kommer periodvis till projektets aktiviteter, några killar verka gärna komma när 

fotbollsäsongen är lugnare, medan flera nämnde att de ville komma oftare men kompisarna 

kunde inte. När jag frågar Jennifer varför hon inte kom under ett par månader, fick jag detta 

som svar. 

 

Jennifer: Äh det var nog för att Thea inte kunde så ofta. Jag brukar bara gå med 

henne hit/…/Nä jo jag kan ju gå med andra kompisarna. Men jag brukar inte gå 

hit själv. 

 

Jag påpekar för Jennifer att jag och projektledaren är i stallet, om hon kan tänka sig komma 

om vi är där och har aktiviteter, det kan hon tänka sig men återkommer ganska fort till att en 

viss dag kan hon inte för då har hennes vän gympa och de brukar ta sällskap. Zahra är i stallet 

främst vid medverkan i projektet och hon säger att hon i första hand deltar när hennes 

lillasyster gör det, för att göra henne sällskap. Egentligen känner att hon inte har tid för det då 

hon har mycket med studierna. Men Zahra säger även att hon tror att hennes kontakt med 

hästar och stallet hade sett annorlunda om hon hade haft en nära vän som höll på med hästar. 

 

Zahra: Ja för typ jag vet inte vad vi ska göra här när vi kommer hit för dom att 

alla typ… i fall jag hade en kamrat som bodde här i Smedby och brukade rida då 

skulle jag kunna följa med henne för att komma hit ensam det är inte så att man 

blir rädd utan man vet inte vad man ska göra här. Dom andra ska ju rida dom har 

sina ridlektioner och sitta där inne när jag inte känner någon så bra och bara titta 

runt det skulle vara lite konstigt tycker jag. 
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När jag frågade ungdomarna om de hade lärt känna nya vänner genom att vara i stallet och då 

främst genom att delta i projektet så skilde svaren. Flera ansåg att de hade fått nya kontakter 

via stallet, en del mer än andra men det fanns även de som sa att de inte hade lärt känna några 

nya vänner. Några nämnde att man lättare lärde känna varandra när man skötte och red 

hästarma. Det man kan utläsa av det dem säger och det jag själv har sett som ledare är att 

inom den grupp de deltar i projektet skapas närmare kontakt, i vissa fall känner de varandra 

sedan innan och i vissa fall inte. Sedan finns det de som redan är involverade mer eller mindre 

i stallet sedan tidigare och känner då andra unga som inte deltar i projektet. Här nedan får ni 

läsa om hur projektledaren resonerar kring de ungas kontakt med nya människor i stallet. 

 

P: Kontakten blir ganska så ytligt men å andra sidan så kan man väl tänka så att 

någonstans måste man ändå börja, det är väl en jätte bra start just det här att man 

kanske börjar bara hälsa på någon som man inte hälsat på innan/…/De som har 

varit lite mer revirtänkande så är det ju dom här yngre svenska tjejerna, även 

vissa med utländsk härkomst också som har uttalat kommer dom så kommer inte 

vi, eller kommer den så kommer inte jag.  

 

Projektledaren upplever att hästen och hästen skapar goda förutsättningar att få kontakt med 

nya människor och på så vis bejaka integration. 

 

P: Eftersom dom allra flesta är så himla ovana vid att va med hästar och att 

hantera hästar så är alla på samma nivå, det är ingen som är duktigare än någon 

annan utan är alla lika rädda eller vad man ska säga liksom. Och då är det också 

lättare och liksom umgås med folk på samma nivå, även om man inte är 

kompisar, att man stöttar varandra då istället fast man kanske inte känner 

varandra, för att man kan i alla fall ha lite medkänsla för varandra, man kan 

känna vad den andra förmodligen känner/…/ Hästarna tror jag gör att man, man 

får alltid någonting att prata om som är ganska så neutralt egentligen. Du kan 

prata egentligen med vem som helst om en häst, visst är den söt eller den var lite 

svår att rida och så utan att det egentligen är några brännbara värderingar i det 

du säger. Du har alltid ett naturligt samtalsämne, som inte är känsligt för nån för 

att alla är på samma nivå liksom och alla kan man tycka olika om olika saker 

och det tycker jag är ganska så accepterat här.  
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Smålandsidrottens utvecklingskonsulent berättade att hon upplevde stallet som en bra 

mötesplats där man träffas och umgås över åldersgränser, och där kön och ursprung inte 

påverkas. Samt att när man är i stallet så mycket längre tid än bara under sitt ridpass, att 

gemenskapen där betyder mycket för personen och att man kan läsa läxor, se på film där med 

mera. Det vi flera gånger återkom till, oavsett vem jag intervjuade av de tre, var ridskolors 

höga driftkostnader som medför höga avgifter för ryttarna. Vilket gör det svårt att få hästsport 

till en ”idrott för alla” och att det finns idrotter som lättare kan vara det, som exempelvis 

friidrott och orientering. Som projektledaren uttryckte det, utan projektet hade integrationen 

varit lika med noll, beroende på att hästsport är så dyr och att det även är svårt för svenska 

barn att delta på grund av detta. Det som lyftes fram som positivt för denna ridskola var deras 

samarbete med skolorna i Smedby, för de har hög andel utländska barn och ungdomar i 

klasserna och de får möjlighet att rida genom elevens val. Riskolan har en bra geografisk 

placering då det är gångavstånd till samhället och att de har stora nybyggda lokaler som är 

användbara till så mycket mer än bara häst och ridning.  

 

Forsberg såg i sin undersökning (2007) att det fanns hierarkier i stallen, jag har egna 

erfarenheter av att det kan finnas, därför frågade jag projektledaren hur hon har tyckt att det 

har fungerat mellan projektets deltagare och den ordinarie verksamhetens elever. 

 

P: Jag tror det är olika, en del av stallets fasta elever har säkert lite svårare att 

umgås över gränserna, ta lite hänsyn så andra gör det som en naturlig del. Jag 

tycker att, tror att det var svårare precis vid uppstarten. Då förstår jag att det 

hade varit lite små konflikter eller inte konflikter men att det hade varit lite 

tendens, ja lite mobbing och så. Men det känns som det har blivit mycket, 

mycket bättre. 

 

Både hon och jag har sett att dessa gränser har överskridit stundtals, men främst att 

ungdomarna i projektets grupper har fått bra kontakt oavsett etnisk bakgrund. Hon säger 

under intervjun att hon har upplevt att ungdomarna har utvecklats under tiden de har deltagit i 

projektet. Föräldrar har visat stor tacksamhet över projektet, att de är glada att projektet finns. 

En mamma hade berättat att hennes dotter hade haft det svårt i skolan, men att hon hade vuxit 

nu när hon hade varit aktiv i vårt projekt. Jag har även sett de ungas utveckling, det märkte jag 
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främst när jag intervjuade Nadja för en andra gång. Hon hade förändrats på många plan, det 

var en mycket mer pratsam och glad person som utstrålade en sådan glädje. Jag ser henne 

även röra sig i stallet på ett helt annat sätt än innan.  

 

Framtiden 

Alla tre intervjuguiderna avslutades med frågor kring framtiden. För ungdomarnas del, var det 

frågor om deras fortsatta hästutövande samt hur de tror man ska locka flera ungdomar till 

stallet. Projektledare, Smålandsidrotten samt ordförande från kultur och fritidsnämnden fick 

berätta om hur de tror en eventuell fortsättning på projektet kan se ut.  

 

De ungdomar som redan är i hög grad aktiva inom hästsport, då tänker jag främst på Lovisa 

och Ketty, tror att de kommer fortsätta rida alternativt köra häst och förhoppningsvis även i 

framtiden äga egen häst. Emilia och Jennifer hoppades på att kunna börja rida lektion i 

ordinarie verksamheten så småningom, de såg inga hinder i att kunna göra det. Här hade det 

varit intressant och höra hur föräldrarna ser på det, eftersom de har varit aktiva i stallet i några 

år men inte rider lektion så kan det troligtvis vara något som hindrar fast att dem själva inte är 

medvetna om det. En utländsk tjej trodde inte att hon kommer fortsätta med hästar medan 

andra med samma bakgrund ville fortsätta rida, om så i mindre skala. Ingen av dem hade 

några direkta planer på att börja rida i ordinarie verksamhet för tillfället, men två killar 

berättade att de ville köpa egen häst när dem blir äldre. En svensk tjej hade som dröm att bli 

ridlärare och starta upp ridskola. Kifah var en av de utländska ungdomarna som ville fortsätta 

med hästar men ansåg att hans möjligheter var begränsade.  

 

Kifah: Ja bara jag tror inte alltså mycket jag kommer fortsätta, jag kommer 

fortsätta tex ett till två år sen kanske, tror att jag kommer sluta/…/ När jag blir 

stor får jag inte komma hit när man blir sexton-sjutton år.  Jag ska försöka köpa 

en häst när jag blir stor, och rida den/…/Ja bara, kanske kommer projektet att, 

om det kostar inte så mycket pengar. Om det kostar mycket pengar tyvärr jag 

kan inte fortsätta. Du vet 3000 varje månad kanske man får, från socialen så 

man får pengar, 1000-1500 alltså. 

 

Ett undantag finns det bland de utländsk ungdomar som jag har intervjuat och det är Nadja 

som idag rider lektion i ordinarie verksamhet. Här vet jag att speciellt stöd har satts in för att 
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göra detta möjligt. Nadja berättade att hon såg inga hinder för en fortsätt hästutövande och att 

hon inte trodde att hon hade hållit på med hästar idag om hon inte hade följt med vänner till 

stallet samt börjat rida via projektet.  

 

Lite kort om hur ungdomarna tyckte vi skulle jobba för att få fler ungdomar till stallet och då 

främst killar samt unga med utländsk bakgrund. Det vanligast var att vi borde få ut mer 

information speciellt i skolorna, en tyckte att deltagare i projektet skulle gå ut i skolklasser 

med jämnåldriga ungdomar och berätta om sina upplevelser. Prova på aktiviteter dels 

kompisar - dagar, som innebär att man får ta med en vän till stallet som får prova på och rida, 

rena killgrupper i ridningen var också något som föreslogs.  

 

En motion har kommit av en lokal politiker att ridskolorna bör ses som informell fritidsgård, 

för att de lockar så många unga, främst tjejer, och att de vistas där flera timmar varje dag och 

inte endast för att rida. Utan stallet är en viktig social miljö för många tjejer och de väljer 

stallet och umgänget där framför fritidsgården. Man bör möta ungdomarna där är istället för 

att försöka flytta dem och således förs diskussioner om hur eventuella stöd kan ges till 

ryttarföreningar. Att bistå med resurser till en fritidsledare har bland annat kommit upp som 

förslag. Kultur och fritidsnämndens ordförande har tillsammans med andra politiker, bland 

annat Kalmars kommunalråd, besökt ridskolan och projektet. De ser mycket positivt på den 

verksamhet som vi bedriver, att vi arbetar med integration på föreningsnivå samt att det är likt 

en fritidsgård. Men Stallet – En mötesplats är ett omfattande projekt med en budget på 

ungefär två miljoner, det är omöjligt för en förening att bedriva en sådan verksamhet utan 

ekonomiskt stöd. Under vår intervju pratade vi om en eventuell fortsättning, hon berättade att 

diskussioner förs inom kommunen nu om hur en fortsättning skulle kunna se ut. De ser gärna 

att vårt projekt ska inkluderas i någon form i deras verksamhet för att kunna säkra en 

långsiktig fortsättning men även här finns ekonomiska svårigheter. Jag frågade om hon såg 

det möjligt att stödja ridskolan för att kunna fortsätta att bedriva projektet, idrottsligt kan de 

inte särskilja oss men det kan eventuellt finns möjligheter då det finns ett socialt sammanhang 

och varande, som är så mycket mer än bara det idrottsliga och att kontakten med hästar har 

stor betydelse för ungas välbefinnande samt att vi som sagt arbetar med integration. Men hon 

kan naturligtvis inte ge några löften, och omfördelning av resurser tar lång tid.  
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Projektledaren sa något tankvärt att i fall fortsättning blir i form av en fritidsledare, då 

kommer inte ridningen och hästbiten ingå, frågan är då om vi kommer kunna locka ungdomar 

som inte befinner sig i stallet idag. Smålandsidrotten ser inga möjligheter att stödja oss 

ekonomiskt i de summor som krävs men eventuellt i mindre skala samt ge råd och stöd. Vi 

diskuterar möjligheterna att söka ekonomisk finansiering via arvsfonden och leader, alla 

parter hoppas att man ska kunna hitta en lösning då det vore ödesdigert om det dör ut. 
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ANALYS 

 

Analysen utgår inte ifrån teman så som resultatdelen utan här angrips de tre frågeställningarna 

som mynnades ut ifrån studiens syfte; Denna studie är, som tidigare nämnts, ett led i 

utvärderingsarbetet av Stallet – En mötesplats. Syftet med den här rapporten är att granska 

ungdomarnas deltagande i hästsport, utifrån begreppen etnicitet och genus.  Rapporten avser 

slutligen att utreda vilka möjligheter som projektet skapar för ökad integration samt vilka 

begränsningar som kan tänkas finnas, här förs dels ungdomarnas egen syn på det men även 

projektledarens, Smålandsidrottens samt Kultur och fritidsnämndens syn på det hela.  

De tre frågeställningarna är; Hur ser ungdomarnas relation ut till hästarna och stallet, Vilka 

likheter och skillnader kan man se på ungdomarnas deltagande i projektet samt övrig 

föreningsidrott samt Hur ser ungdomarna, projektledare, Smålandsidrotten samt Kultur och 

fritid på projektets, Stallet – En mötesplats, möjligheter samt eventuella hinder till ökad 

integration 

 

Hur ser ungdomarnas relation ut till hästarna och stallet? 

Utifrån det ungdomarna har sagt till mig under intervjutillfällena och som framkommer i 

resultatdelen visar att hästarna påverkar ungdomarna positivt samt att de ökar deras 

välbefinnande. Flera av ungdomarna oavsett kön ser hästen som en vän, någon de kan förtro 

sig till och samla ny energi hos, det är inte ovanligt att de pratar och gosar med hästarna. Både 

jag, projektledarna, föräldrar och ungdomarna själva, har märkt av en personlig utveckling i 

samband med att de har vistats i stallet. Med tanke på att en hel del av respondenterna 

berättade att de hade varit rädda för hästarna och upplevt dem som otäcka har de ändå fortsatt 

sköta om och rida hästarna, vilket tyder att en stor skopa mod och envishet har krävts. En 

ungdom nämnde just detta, att hon har blivit starkare som person efter att hon hade tvingat sig 

själv att rida igen efter en avfallning. I och med att hon hade klarat av det ansåg hon att det 

fanns inget direkt som hon inte klarade av utan på så vis pushade hon sig själv att göra saker 

som hon var rädd för eller tyckte var svårt eller pinsamt. Hon med flera har likt Bergströms 

artikel (2007) och Forsbergs avhandling (2007) behövt utmana sig själva, och ha mod och 

styrka för att dels hantera sin rädsla men även för att sköta om hästarna. Men på fler sätt kan 

man tyda en personlig utveckling hos de unga, någon har bearbetat sin blyghet i stallet och 

andra har mognat som person och har på så vis även lyckats bättre i skolan. Förutom 
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kontakten med hästarma har det sociala sammanhanget i stallet, där människor umgås oavsett 

ålder, kön och etnicitet, haft en god inverkan på ungdomarna.  

 

Mycket av det som framkommer i de ungas uttalanden om hästar och stallet, överrensstämmer 

med flera av studierna som jag framfört under tidigare forskning. Bergströms studie, Hästar 

är mitt liv – ridsportens betydelse för unga tjejers identitetskapande (2007) är en av dem och 

då ser jag inte bara till tjejerna utan killarna likaså. Det är nog så att hästen får den roll som de 

unga har behov av, i flera fall blev hästen ett betydelsefullt subjekt som de söker sig till. 

Relationen till hästen och det sociala i stallet, verkar ge ungdomarna ökad känsla av 

sammanhang, KASAM, att deras liv får ökad meningsfullhet och hanterbarhet. Hästen ger ett 

socialt stöd och ökar livskvaliteten, likt Jacobsson och Gegner framför i deras 

psykologexamensarbete (2007).  

 

Tävlingsintresset hos ungdomarna är inte dominerande, inte när det gäller hästsport 

åtminstone. Det kan självfallet bero på att många av de jag intervjuade är relativt ovana och 

att hästarna och ridning är nytt för dem. En tjej har hästar som sina tävlingskamrater eftersom 

hon tävlar kontinuerligt i både travsport och ridsport, men de är likaväl en viktig vän för 

henne. I Jones undersökning, Just crazy about horses: The fact behind the fiction, diskuteras 

att killar oftare såg ridning som en intressant idrott istället för en passion. Jag kan inte se 

några skillnader på det visat bland mina respondenter, de gillade att sköta om hästen och 

gosade med dem oavsett kön och ridningen var viktig för dem alla likaså. Det fanns tjejer som 

lyfte fram att det var kul att trava och rida fort. Däremot ser jag skillnader i utövandet av 

hästsport och på så vis kan de som sysslar med hästar flera dagar i veckan anses ha större 

passion till hästar och stallet, men det kommer jag mer in på under nästa frågeställning.    

 

Jag upplevde att tjejerna själva inte ansåg att de hade utvecklat sidor som inte anses som 

typiskt kvinnligt åtminstone verkar de inte ha reflekterat över det, för den utveckling som 

flera har gjort visar motsatsen. De såg istället hästsport som något kvinnligt, att tjejer och 

ridning var synonymt med varandra. Här märker man tydligt att arbetet kring hästar och stallet 

är feminint kodat, så som Hedenborg med flera lyfter fram i sina verk. Men killarna som 

deltar i projektet verkar inte anse att det är jobbigt eller reflektera över det i någon större 

utsträckning men om det härrör sig i att våra manliga deltagare ofta är muslimer är svårt att 

säga. Men de visar en större acceptans för hästsport än killar med svenskt ursprung för de 
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lyser helt med sin frånvaro. Så det är inte helt osannolikt att deras religion samt synen på 

hästarna och ridning i deras hemländer har påverkat deras deltagande. 

 

 

Vilka likheter och skillnader kan man se på ungdomarnas 

deltagande i projektet samt övrig föreningsidrott?  

Jag kan likt Peterson (2000) anse att idrottsrörelsen i mångt och mycket är fortfarande 

uppbyggt för att möta en svensk standardfamilj, men samhället ser inte ut som det gjorde för 

40 år sedan. Föreningarna måste börja anpassa sig och se utifrån andra banor. Idrotten är som 

många säger en egen värld i världen, som har sina egna koder och normer vilket gör det inte 

helt lätt att kliva in i denna värld. I Sverige är idrottsrörelsen en etablerad folkrörelse, barn- 

och ungdomsutövandet är stort men för de som inte växer upp i denna anda är det inte lika 

naturligt.  

 

Det speglar sig i min studie då det är framför allt svenska ungdomar som har deltagit i 

idrottsföreningar, de börjar ofta i ung ålder och testar på idrotter. Zahra är ett undantag på så 

vis att hon har utländsk bakgrund och började spela tennis i en förening redan som ung, hon 

gick i årskurs 3 då. Hon är uppväxt i Rosengård, Malmö och hennes föräldrar är ifrån 

Pakistan. Hennes mor ansåg att hon borde börja spela och på den vägen är det. I Trondman & 

Dovborns ”Idrott är ingenting för flickor”, säger Karolina. Om kultur, genus och idrott 

(2006) får man läsa om hur idrott kan vara ett genusbestämt fritidsintresse, där idrott oftast ses 

som en syssla för pojkar men inte för flickor. De lyfter fram att genuskulturer kan hämma 

idrottsutövandet, men att de verkar kunna brytas genom bland annat lokala idrottstraditioner 

samt uppväxt med svenska barndomskamrater. Jag kan inte svara på hur det såg ut exakt i 

detta fall, men det är mycket positivt att Zahra tog det steget och började spela samt att hennes 

föräldrar såg positivt på deltagande i idrottsförening. Vi får även i projektet feedback från 

utländska föräldrar som är tacksamma och glada för att projektet finns. Sedan får vi hoppas att 

föreningslivet blir bättre på att bjuda in och hjälpa människor in i denna miljö som inte är helt 

naturlig. 

 

Spontanidrotten är störst bland killarna i min studie, det är en utländsk tjej som brukar spela 

basket med sina vänner. Det kom fram att flera av de utländska killarna som har deltagit i 

projektet, Stallet – En mötesplats, har eller ska börja i idrottsföreningar, främst inom fotboll 
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men någon nämnde även boxning. Så intresse för att delta i organiserad idrott finns och de 

som hade provat på var positiva. Annars är det främst de svenska flickorna som har 

erfarenheter av deltagande i föreningsorganiserad idrott. Här ser man skillnader utifrån deras 

etniska ursprung. Nazim är den bland killarna som för tillfället hade tydliga karriärmål med 

sitt idrottsutövande, och i hans fall är det fotboll som gäller. Om han ser större 

karriärmöjligheter inom fotbollen än i skolan har jag inte frågat men det framkommer tydligt 

att han likt ungdomar i Fundbergs studie (2003) ser en möjlig framtid som elitidrottare. 

 

När man ser på respondenternas medverkan i projektet, så är det ungefär likartat bland dem 

som inte har egen häst eller är i stallet ofta på egen hand, oavsett ursprung eller kön. Däremot 

är det endast svenska flickor som äger egen häst och fler av dem vistas på egen hand i stallet. 

Här kan man se att hästutövandet skiljer sig beroende på ursprung, men det finns även de med 

svenskt ursprung som endast är i stallet i samband med projektet och det är en utländsk tjej 

som är i stallet vid andra tillfällen än vid projektets aktiviteter. Så deltagandet skiljer sig 

oavsett ursprung med. Ungdomarna kommer till stallet och projektet ofta periodvis, som 

förklarades närmare i resultatdelen. Flera av dessa ungdomar har deltagit i både ridgrupper, 

travgrupper och kvällsaktiviteter samt sommarläger. Till kvällsaktiviteterna kommer 

ungdomarna främst när dem redan är i stallet i samband med ridning. De unga som har större 

hästerfarenhet, vilket är svenska tjejer, kommer i vissa fall inte lika mycket till projektets 

verksamhet och två av dem deltar inte utan är stallvärdar. Att vara stallvärd innebär att man 

hjälper de som deltar i projektet, att de får stöd i hanteringen av hästarna för att det är ofta helt 

nytt för många. Här kan man se att ungdomarnas deltagande och relation till hästarna skiftar, 

som jag tidigare har nämnt har Rostgård (2002) delat upp hästflickor i tre kategorier, 

hästdrömsflickor det är flickor som inte rider men som fantiserar om hästar, här kan jag se 

dels Jennifer som endast rider i projektet och som gärna vill bli ridlärare och starta ridskola, 

även Zahra stämde in på detta som yngre. Nästa kategori är Ridflickor som rider en till två 

gånger i veckan och som fyller sin fritid med andra aktiviteter också, här kan man se att 

många av ungdomarna i projektet stämmer in om man ser till den tidsperiod de medverkar i 

våra aktiviteter och då tänker jag både på killar och tjejer. Men ska man se till ordinarie 

verksamhet så är det endast Nadja och eventuellt Emilia som stämmer in. Emilia rider inte 

lektion men är i stallet ett par dagar i veckan och försöker passa på att rida när chans ges via 

projektet eller elevens val. Therese stämde mycket väl in i den gruppen innan hon slutade på 

grund av höftproblemen. Den sista kategorin är stallflickor och de är i stallet princip varje dag 
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och som inte bara rider då utan är tillsammans med kamraterna och hästarma i flera timmar. 

Många av de tjejer man möter i stallet och främst de som har egen häst stämmer in på detta, 

sett till studiens ungdomar så är det Ketty och Lovisa som är klockrena stallflickor. 

 

Eftersom jag har få utländska tjejer i min studie, endast två, gör det svårt att få fram något om 

idrottshabitus skiljer sig mellan de tjejer som har svensk kontra utländsk bakgrund, och 

jämföra killar med olika bakgrund är helt omöjligt. Zahra är som sagt föreningsaktiv och 

Nadja har det senaste året börjat spontanidrotta och rida lektion så de har idrottshabitus. 

Däremot var det en svensk tjej som inte idrottar alls och den erfarenhet hon hade av idrott var 

ifrån skolan och projektet medan de andra svenska tjejerna var eller har varit aktiva, om inte 

annat genom att vistas på ridskolan flera dagar i veckan. Killarna i studien har som tidigare 

nämnt stor erfarenhet av spontanidrott, Trondmans undersökning (2005) visar att killar med 

utländsk etnicitet spontanidrottar i mycket stor utsträckning, och att det skiljer markant från 

utlandsfödda tjejer. Det är utlandsfödda tjejer som har minst erfarenhet inom såväl 

föreningsidrott, idrottshabitus och spontanidrott. På så vis är det positivt att se att de två 

utlandsfödda tjejer som deltar i min studie är aktiva. Ska man sen se till ”hästhabitus” så är 

det tydligt att det är med tjejer svenskt ursprung som innehar stört andel av den sortens 

habitus, medan det är ungefär likvärdigt bland ungdomarna med utländsk etnicitet oavsett 

kön, hästsport är något nytt för dem alla.  

 

Studier som Riksidrottsförbundet (2010) har låtits utföra samt Fundberg (2003) visar att yttre 

omständigheter, så som ekonomi och närheten till föreningen har större betydelse för 

ungdomar med utländsk bakgrund samt att de slutar oftare på grund av att de satsar på 

skola/utbildning istället, i med jämförelse med ungdomar med svensk bakgrund. Bland mina 

respondenter var det några med utländsk bakgrund som berättade att de ibland hade svårt att 

ta sig till projektets aktiviteter för att de brukar cyklar och att det var svårt att hinna både äta, 

byta om och vara i stallet i tid, likaså att hinna hem i tid på kvällen. Vintern var naturligtvis 

ännu svårare för dem på grund av sämre väglag. En tjej med utländsk härkomst pratade om att 

hon kände sig stressad av vistas i stallet för att hon borde plugga och hon såg begränsade 

möjligheter att fortsätta med hästsport i framtiden, mycket på grund av att hon ska satsa på 

sina studier. Bland de svenska tjejerna framkom inga liknande uppgifter, däremot var det två 

av tjejerna som ville rida lektion men har inte fått tillåtelse för sina föräldrar, det kan visa på 

begränsningar sedan framkom det inte exakt vad som hindrade. 
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Hur ser ungdomarna, projektledare, Smålandsidrotten samt Kultur 

och fritid på projektets, Stallet – En mötesplats, möjligheter samt 

eventuella hinder till ökad integration?  

Ungdomarna och samtliga övriga parter ser mycket positivt på stallet som mötesplats och att 

projektet är unikt av sitt slag. Ungdomarna själva samt flera föräldrar har visat en stor 

tacksamhet för att projektägarna har gett dem de här möjligheterna. Hästsport är för många en 

helt ny värld som erbjuder så mycket mer än bara det idrottsliga. Ungdomarna får chansen att 

komma in i en miljö som kretsar kring djur, där ett stort socialt sammanhang finns. Ingen av 

studiens respondenter säger att de har känts sig icke välkomna utan alla ser stallet som en 

plats för alla oavsett, bakgrund och kön. Jag har varit rädd att eventuella hierarkier i stallet 

skulle ha hämnat den känslan men inget tyder på det bland de här ungdomarna. Lena Forsberg 

tar upp i Att utveckla handlingskraft, Om flickors identitetsskapande processer i stallet (2007) 

att det kan finnas hierarkier på ridskolor och att hästtjejer ofta bär likadana klubbkläder för att 

visa sin samhörighet. Jag ställde inte exakta frågor om hierarkier i stallet vid intervjutillfällen, 

men jag vet under mitt fältarbete att någon ungdom hade känt av detta. Likaså nämnde 

projektledaren att det har funnits lite meningsskiljeaktigheter mellan ungdomarna och det lyfts 

fram i resultatdelen. Vi pratade nu däremot om hur väl de har lärt känna andra i stallet som 

inte deltog i projektet och där skiftade svaren, en del ansåg att de hade lärt känna andra unga 

som inte medverkade i projekten medan andra inte. Sedan fanns det de som kände igen 

människor i stallet för att de går i samma skola och att de såg inga stor grej i att prata med 

dem, men att det kanske inte blev av för att de red olika tider med mera. Sedan märker man 

ganska naturligt att de som har längre erfarenhet från stallet känner fler människor där och de 

reflekterar inte så mycket över det, utan de tycker i stort att de känner ”alla” där. Det kan man 

inte räkna med att de ungdomar som har hästsport som en ny idrott skall göra men det är kul 

att se att det finns de ungdomar som har blivit kvar i stallets miljö och nu efter ett år känner 

sig som hemma i stallet.  

 

Den här gruppen ungdomar som valdes ut till denna rapport verkar som sagt se stallet som en 

mötesplats, att det är en miljö de trivs i och som de utvecklas i. De verkar se hästsporten som 

etnisk blind och det sker en utveckling hos dem på flera plan. Forsberg artikel, Vi vs Dom: 

Idrottens förmåga och problem med integration (2004) visar att idrottens miljö och den 

bekräftelse som barn och ungdomar där har positiv inverkan på dels deras språkutveckling. 

Det är faktiskt något som jag har märkt av, dels sett till ungas utveckling under de här ett och 
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ett halvt åren som projektet har fortgått men jag har även reflekterat över att mina 

respondenter under intervjuerna ofta svarade med samma ord som de jag hade använt i 

frågorna och det var ord som de i andra delar av samtalet inte använde. På så vis kan 

intervjuerna ha lett till ordlära.  

 

Begränsningar som samtliga parter ser, är de ekonomiska hinder som finns från ungdomars 

men även från ridskolans sida att kunna öka deltagandet i ordinarie verksamhet och på så vis 

främja integrationen. Med tanke på att hästsport är dyrt att utöva på grund av att ridskolorna 

behöver ta ut avgifter som harmonierar med deras driftkostnader, därav har en del familjer 

svårt att kunna låta sina ungdomar syssla hästsport. Däremot har inte projektet de 

begränsningarna eftersom stödet från leader täcker upp alla kostnader och på så vis kan alla 

aktiviteterna vara gratis. 
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DISKUSSION 

Eftersom deltagandet i projektet är ojämnt fördelat sett till kön och ursprung, inga svenska 

killar har deltagit utan killarna som medverkat har utländsk etnicitet. Det medför automatiskt 

att det är omöjligt för mig att se skillnader i idrottsutövande samt deltagande i projektet hos 

killar med olika härkomst, vilket var en del av syftet. Killarna som deltagit i rapporten är få 

endast tre killar och de kommer ifrån Irak och Iran. De likt övriga killar i projektet har 

muslimsk bakgrund. Däremot har jag ändå kunnat få ett brett urval, det består av tio 

ungdomar med olika idrottserfarenhet och hästvanor, deras etniska ursprung skiljer sig och på 

så vis berörs även religion och kultur samt är det både tjejer och killar som medverkat. Utöver 

ungdomarna har andra parter utifrån deltagit, så som kommun och idrottsrörelsen. Det har 

varit positivt att få deras syn på projektet, för ingen av dessa är involverade i projektets 

verksamhet, utan det sker i egen regi med hjälp av ekonomiska medel från leader, 

glesbygdsutveckling.  

 

Det framkommer i resultatet att ungdomarna berördes av idrott av något slag, alla visade ett 

intresse på idrott. Samtliga respondenter ville utöva någon idrott och flera av dem gjorde det 

likaså. Sedan skiljde sig föreningserfarenheten åt mellan ungdomarna, mest vana av att delta i 

organiserad idrott hade ungdomar med svensk etnicitet, samtliga var tjejer. Men det fanns två 

tjejer med svensk bakgrund som inte hade deltagit i en idrottsförening men som gärna vill rida 

och en var på ridskolan i stor utsträckning ändå. Bland de utländska ungdomarna var det två, 

en kille och en tjej, som hade utövat idrott i förening en längre tid men samtliga ungdomar 

utövade idrott, vanligen spontant men vid studiens tidpunkt hade alla börjat delta i en 

idrottsförening. I vilken utsträckning de deltar idag i en förening är svårt att säga, de provade 

åtminstone. Som tidigare framkommer skiljer sig ungdomarnas hästerfarenhet, de med mest 

hästhabitus är svenska tjejer men samtliga ungdomar gillar hästar och stallet, och flera av dem 

vill fortsätta. Nadja är ett intressant fall på så vis, hon kom i kontakt med hästar via projektet 

och var en av dem som jag intervjuade vid fältarbetet, hon berättade för mig då att hon kanske 

skulle fortsätta med hästar. Idag rider hon i ordinarie verksamhet, hon och andra ungas 

deltagande i projektet visar att intresset för hästar och stallet finns bland så svenska som 

utländska barn och ungdomar och även hos killar. Men det kräver i flera fall att möjligheten 

ges via billigare deltagande. Om inte annat så väcker hästar mycket känslor och ungdomarna 

såg dem som sina vänner, som en de kunde anförtro sig till. Ungdomarna upplevde stallet som 

en mötesplats, där de kände sig välkomna. 
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Intervjuerna har varit intressanta och unika i sitt slag, sedan får jag ändå säga att det kan vara 

en aningens svårt att intervjua unga. Vid kvalitativ forsknings strategi vill man få fram 

personliga och djupa svar vilket jag i mångt och mycket fick men flera av ungdomarna var 

relativt tystlåtna vilket är förståligt då man är olika som person och det kan upplevas 

obehagligt att intervjuas. Även om vissa intervjuer blev sakligare än andra, var alla viktiga 

och gav en betydelsefull bit till mitt arbete med rapporten. Jag valde att intervjua ungdomarna 

en och en för att ge mer allvar och tyngd i samtalen, i fall något känsligt skulle beröras ansåg 

jag möjligheten att de berättar ökar om de var själva med mig. Sedan kan gruppintervjuer ha 

underlättat för de som var lite tyst, på så vis hade de kanske öppnat sig mer i stöd med andra 

men det kunde även ha lett till att endast de mer pratsamma hade kommit till hörs.  

SLUTORD 

Avslutningsvis vill jag säga att projektet är enligt mig unikt och ett föredömligt exemplar av 

hur integration kan ske inom idrott och då främst hästsport. Jag kan inte se några direkta 

begränsningar med projektet, det är tidsaspekten i sådana fall. Det är väldigt synd om vi inte 

kan finna en lösning att driva detta koncept vidare men som sagt arbete sker på den fronten 

med bland annat kommunen. Dilemmat vi står inför om ingen fortsättning av projektet sker, 

är hur projektets verksamhet ska kunna övergå till ordinarie verksamhet vilket målet är. Det 

finns lämpliga rid- och travgrupper för ungdomarna men frågan är hur många som har råd, för 

ridskolan samt travskolan har inte resurserna att bedriva billigare verksamhet för att möta upp 

dessa ungdomar. Hästsportens hållhake är de höga kostnaderna att bedriva hästverksamhet, 

hästar kostar alla timmar om dygnet, alla dagar om året och som på så vis drivs avgifterna 

upp. Där finns hindret att få hästsporten att bli en ”idrott för alla”.  Men vi ska inte glömma att 

ridsport är en av våra idrotter som lockar flest barn och ungdomar i Sverige. Blir vår lösning 

att ha en fritidsledare så försvinner konceptet att erbjuda en paketlösning, ridning, trav och 

kvällsaktivitet gratis som har varit så framgångsrikt. Frågan är då om man lyckas locka de här 

ungdomarna som inte kommer till stallet idag, tyvärr finns risken att integrationen försvinner. 

Det är för mig en stor förmån att få följa projektet och jag hoppas att den här studien ger 

läsaren en inblick i projektet och ungdomarnas upplevelser, samt vilken bra miljö hästar och 

stallet är för unga och integration. Sist men inte minst vill jag ge min handledare, Tobias 

Stark, ett stort tack för all hjälp och stöd under arbetets gång. Jag måste även tacka våra 

härliga ungdomar, utan deras deltagande hade inte denna rapport varit möjlig utföra. 



 
60 

 

REFERENSLISTA 

 

Bergström, Marie, Hästar är mitt liv- ridsportens betydelse för unga tjejers identitetskapande, 

Svensk idrottsforskning nr: 2-2007. 

 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, 2002. 

 

Brännberg, Tore, Bakom kulisserna- en socialpsykologisk studie av en förening, Kompendiet 

AB, göteborg, 1998.  

 

Carlsson, Rolf, Etnicitet och social mångfald- belastning eller tillgång inom barn och 

ungdomsidrotten, Idrottshögskolan, 2001. 

 

Engström, L-M & Redelius, K, Pedagogiska perspektiv på idrott, HLS Förlag, Stockholm, 

2002. 

 

Forsberg, Lena, Att utveckla handlingskraft- om flickors identitetsskapande processer i stallet, 

Luleå tekniska universitet, 2007. 

 

Fundberg, Jesper, Etnisk mångfald och intergration- visar idrotten vägen, 

Riksidrottsförbundet, 2003. 

 

Fundberg, Jesper, Kom igen gubbar! om pojkfotboll och maskuliniteter, Carlsson bokförlag, 

Stockholm, 2003. 

 

Fundberg, Jesper, Vi vs Dom: Idrott och integration, Etnologiska Institutionen, Stockholms 

Universitet, 2004.  

 

Gegner, Kristin & Jacobsson, Birgitta, En kvalitativ studie av hur ett antal kvinnor upplever 

hästens psykologiska betydelse för det psykiska välbefinnandet, Lund Universitet, 2007.  

 

Giddens, Anthony, Sociologi, Studentlitteratur, Lund, 2007. 

 



 
61 

 

Greiff, Mats & Hedenborg, Susanna, I sulky och sadel, Carlsson bokförlag, Stockholm, 2007. 

 

Hedén, Anne, Matthis, Moa & Milles, Ulrika, Över alla hinder- en civilisationshistoria, 

Uddevalla AB, 2000.  

 

Hedenborg, Susanna, The popular horse- from army agriculture to leisure, Idrottsforum, 

2007. 

 

Idrott och integration- en statistisk undersökning, Riksidrottsförbundet, 2010. 

 

Larsson, Håkan, Iscensättning av kön i idrott, Elanders Graphic Systems, Göteborg, 2001. 

 

Larsson, Håkan, Idrottens genus, Lärarhögskolan i Stockholm, 2003. 

 

Larsson, Johanna, Vem sätter sin kille i ridskola- en kvalitativ studie om tonårskillar som 

rider, 2006, Lunds Universitet. 

 

Nationalencyklopedin, 1996. 

 

Peterson, Tomas, Idrotten som integrationsarena, publicerad i: Att möta främlingar, Lund, 

2000. 

 

Trondman, Mats & Dovborn, Cecilia, Idrott är ingenting för flickor”, säger Karolina. Om 

kultur, genus och idrott, Malmö högskola, 2006. 

 

Trondman, Mats, Unga och Föreningsidrotten, Ungdomsstyrelsen, Stockholm, 2005. 

 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 2010. 

 

Winroth, J & Rydqvist, L-G, Hälsa och hälsopromotion, SISU idrottsböcker, Stockholm, 

2008. 

 

 



 
62 

 

Internetsidor:  

Jordbruksverket, 2012-02-15 

http://www.sjv.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/leadersautvecklardudinhembygd

/vadarleader.4.2399437f11fd570e67580002106.html  

 

Svenska Ridsportförbundet, 2012-02-15 

1: http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Aktuella-fragor/ 

2: http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Varfor-medlem/ 

3: http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/BarnUngdom/ 

 

Svensk Travsport, 2012-02-15 

1: https://www.travsport.se/artikel/historia 

2: https://www.travsport.se/artikel/om_oss 

3: https://www.travsport.se/artikel/travsporten_i_sverige 

4: https://www.travsport.se/artikel/finansiering_&_prispengar 

5: https://www.travsport.se/artikel/travsportens_aktiva 

 

Svensk Ungdomstrav, 2012-02-15 

http://www.ungdomstrav.nu/articleView.aspx?articleid=37&topMenuId=15 

 

HästHalland, 2012-02-15 

http://www.hasthalland.se/hasten/ridsport/ 

 

 

http://www.vissmalens4h.se/svRF.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjv.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/leadersautvecklardudinhembygd/vadarleader.4.2399437f11fd570e67580002106.html
http://www.sjv.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/leadersautvecklardudinhembygd/vadarleader.4.2399437f11fd570e67580002106.html
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Aktuella-fragor/
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Varfor-medlem/
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/BarnUngdom/
https://www.travsport.se/artikel/historia
https://www.travsport.se/artikel/om_oss
https://www.travsport.se/artikel/travsporten_i_sverige
https://www.travsport.se/artikel/finansiering_&_prispengar
https://www.travsport.se/artikel/travsportens_aktiva
http://www.ungdomstrav.nu/articleView.aspx?articleid=37&topMenuId=15
http://www.hasthalland.se/hasten/ridsport/
http://www.vissmalens4h.se/svRF.htm


 
63 

 

BILAGA 1 

Intervjuguide ungdomar som deltagit i projektet. 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. I vilket land är du född? Om inte i Sverige, hur länge har du varit i Sverige? Hur 

gammal var du när du kom till Sverige? 

3. Vart bor du idag? 

4. Har du några syskon? 

5. Vilken årskurs går du i skolan? 

Relation till föreningsidrott 

6. Skulle du vilja berätta om din fritid? Vad brukar du göra efter skolan? 

7. Sysslar du med någon idrott, eller har gjort? Om ja, vilken? I en förening eller med 

vänner/förälder/syskon? 

8. Om inte, vet du en idrott du skulle vilja syssla med? Är det något speciellt som gör att 

du inte sysslar med den idrotten?  

9. Om ja, vad är det som gör att du tycker den idrotten är rolig? Varför idrottar du? 

10. Hur kom du i kontakt med den idrotten? Hade du vänner/syskon/förälder som sysslade 

med den?  

11. Vad tror du avgjorde att det blev just den idrotten/idrotterna? 

12. Har du några framtidsdrömmar inom idrotten? 

13. Har någon av dina föräldrar samt syskon sysslat med någon idrott? Idrottar dina 

vänner, med vad i sådana fall? Brukar ni idrotta ihop? 

14. Sysslade du med någon idrott i ditt hemland? 

Relation till hästen och stallet 

15. Har du tidigare sysslat med hästsport? Kan du berätta om när du kom i kontakt med 

hästar första gången? Var det någon förälder/syskon/vän som höll på med hästsport? 

Påverkades du av dem? 

16. Har du några erfarenheter av hästsport i ditt hemland? 

17. När du är här med hästarna, hur känner du dig då? 

18. Hur upplever du hästar? 

19. Vad betyder hästen för dig? Kan du berätta om ditt förhållande till hästar? 
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20. Brukar du prata och/eller gosa med hästen? Om ja, hur känns det att göra det? Brukar 

du alltid göra det eller vid speciella tillfällen? 

21. Vad gör du helst, rider/kör häst eller pysslar om hästen? Vad är roligast i stallet? 

22. Har du utvecklats som person av att vara med hästar? Hur i sådana fall? 

23. Hur ofta brukar du vara i stallet? Hur länge brukar det vara ungefär vara per gång? Är 

hästarna din favorit fritidssyssla?   

24. Upplever du att hästsport är en plats för alla människor? Oavsett kön och etniskt 

ursprung? 

25. Tycker du att ditt ursprung påverkar ditt hästutövande? Hur i sådana fall? 

26. Hur upplever du det att vara kille i stallet, där det är så många tjejer? / Hur känns det 

när det är killar i stallet?  

27. Får ni kommentarer/höra fördomar av andra för att ni håller på med hästar? 

28. Ser du dig som en ”typisk” tjej/kille trots att du sysslar med hästar? 

Upplevelsen att delta i projektet, Stallet – En mötesplats 

29. Hur fick du reda på aktiviteterna som sker på travet och ridskolan?  

30. Vad gjorde att du började komma hit? Kände du någon som redan deltog? Hade du 

sällskap hit med någon vän eller syskon?  

31. Du har varit här och ridit och/eller kört häst, kan du berätta om hur det har varit? 

32. Vad har varit roligast? Något som varit svårt? 

33. Vad tycker du om de kvällsaktiviteter som är här på kvällarna, så som bakning, tv-

spel, pyssel och film? Vad har varit roligt? Vad skulle du vilja göra? 

34. Vad gör att du främst kommer hit? Hästarna (ridning/körning), träffa vänner och/eller 

kvällsaktiviteterna? 

35. Känner du dig välkommen här?  

36. När du har varit här i stallet, har du lärt känna några nya vänner?  

37. Du har deltagit här i stallet periodvis. Hur kommer det sig? 

38. Vad tycker du är bra med projektet? Vad anser du behöver bli bättre? 

Framtiden 

39. Hur ser du på din framtid inom hästsport? Tror du att du kommer fortsätta med 

hästsport, även efter projektets slut? Ser du några hinder för att kunna göra det? 

40. Vad tror du krävs för att få fler ungdomar att delta i hästsport? Speciellt för att lyckas 

locka fler killar samt ungdomar med utländsk etnicitet? 
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BILAGA 2 

Intervjuguide organisationer, i Kalmar Kommun. 

 

Ungdomsidrotten i Kalmar kommun 

1. Hur ser ungdomars idrottsutövande ut i Kalmar Kommun? Följer det ungdomars 

idrottsdeltagande i resterande Sverige? 

2. Hur ser den ”typiska” ungdomsutövaren ut? 

3. Hur arbetar ni för ökad integration inom ungdomsidrotten? Upplever ni några 

svårigheter? 

 

Hästsport i Kalmar Kommun 

4. Hur ser deltagandet ut inom hästsport i Kalmar kommun?  

5. Vem är den ”typiska” medlemmen i en ryttarförening? 

6. Ser ni några avvikelser i deltagandet inom hästsport beroende på etnicitet?  

7. Hur ser ni på hästsport som mötesplats, om man ser till genus och etnicitet?  

8. Vad bör lyftas fram som ridskolors styrka att vara en mötesplats? 

9. Vilka möjligheter samt begränsningar anser ni hästsporten har för ökad integration? 

10. Med tanke på att hästsport ses som en relativ dyr idrott att utöva samt att den är 

kvinnligt kodad idrott i Sverige. Hämmar det integration och bevarar gränser istället? 

11. Hur ser ni på att hästsport domineras av kvinnligt deltagande? Bör man arbete för ett 

mer jämställt deltagande? Sker det något sådant arbete på ridskolorna/travskolorna i 

Kalmar kommun? Hur kan ni se det arbete skulle utföras i sådana fall?  

12. Vad anser ni ska bör göras för att få hästsport att bli en ”idrott för alla” sett till 

ridskolors höga driftkostnader? 

 

Stallet – En mötesplats 

13. Hur ser ni på projektet, Stallet – En mötesplats? 

14. Utifrån er vetskap, finns det liknande projektet i regionen eller i Sverige inom 

hästsport eller föreningsidrotten? 

15. Vilka möjligheter ser ni att projektet, Stallet – En mötesplats ha för ökad integration i 

Smedby? Kan ni se några svårigheter utifrån era erfarenheter? 
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16. Vad bör ansvariga i projektet ta hänsyn till? 

 

Framtiden 

17. Stallet – En mötesplats projekttid är slut vid årsskiftet. Hur anser ni att Stallet – En 

mötesplats kan bedrivas i fortsättningen? Vilka ser ni som potentiella finansiärer? 

18. Bör liknande integrationskoncept inom hästsport appliceras på resterande Sveriges 

ryttarföreningar och travskolor?   

19. En motion har kommit upp angående att ridskolor fungerar som fritidsgårdar för 

många ungdomar, då de vistas i stallmiljön i flera timmar var dag. Hur ser ni på att 

ridskolor ska bedrivas som en fritidsgård med egen fritisledare med hjälp av 

kommunalt stöd?  
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BILAGA 3 

Intervjuguide projektledare. 

 

Stallet – En mötesplats verksamhet och deltagande 

1. Hur ser projektets verksamhet ut? 

2. Är det något du har upplevt svårt? 

3. Hur ser deltagandet ut?  

4. Följer deltagandet några speciella mönster? 

5. När grupperna sätts samman, vad utgår du ifrån då? 

6. Hur är intresset för projektet? 

7. Hur ser ungdomarnas relation ut till hästarna och stallet? 

8. Har du märkt av någon utveckling hos ungdomarna? Förutom ökad hästkunskap, så 

som personlig utveckling? 

 

Integration 

9. Upplever du att ungdomarna pratar och lär känna varandra under aktiviteterna? 

10. Hur upplever du att relationen ser ut mellan projektets deltagare och övriga elever 

samt privat ryttare? 

11. Verkar det ske integration över de ”gränser” som kan finnas i stall? 

12. Hur väl anser du att projektet har blivit en integrerad del i ordinarie verksamhet? 

13. Som projektledare för detta projekt, upplever du att hästsport är en mötesplats för alla 

om man ser till etnicitet och genus? 

14. Vilka möjligheter anser du stallet ha för ökad integration? Upplever du några 

begränsningar? 

15. Är könssegregeringen som finns i stall ett hinder? 

 

Resultat 

16. Hur väl har projektet fullföljt hittills? 

17. Hur verkar projektets mål uppfyllas? 

18. Har du fått någon feedback, eller reaktioner kring projektets verksamhet?  
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Framtiden 

19. Hur ser du på en eventuell fortsättning? Några alternativa finansiärer? 

20. Utifrån din vetskap, finns det liknande projekt i regionen eller i Sverige? 

21. Bör liknande integrationskoncept inom hästsport appliceras på resterande Sveriges 

ryttarföreningar och travskolor?   

22. Vilka råd skulle du ge de som eventuellt tänker starta liknande projekt? 

 

 


