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Sammanfattning  
Ledare har en komplex uppgift, rollen innebär allt från att arbeta efter mål och resultat till 
påverkansprocesser och relationer. Inom ridsporten är ledarskapet både tydligt och otydligt. Tydligt på 
så vis att det handlar om hästen eller människan som handhar hästen. Otydligt på så vis att situationen 
blir komplex då målgruppen varierar stort. Många barn och ungdomar lär sig i ett tidigt stadie att ta 
hand om hästar och människor i stallet, dessa barn och ungdomar har ofta förebilder i stallet i form av 
ridlärare, tränare och coacher. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ledare inom ridsporten 
ser på och uppfattar sitt eget ledarskap. Hinner de reflektera och anpassa sig efter situationer eller går 
detta per automatik med hjälp av erfarenhet och egen uppväxt i stallet? Studien byggde på nio 
semistrukturerade djupintervjuer med nio mycket erfarna ledare inom ridsporten som är aktiva på 
olika ”nivåer” i branschen och i rollerna ridlärare, tränare och coach. De besitter en enorm ödmjukhet 
inför sitt arbete med hästar och människor och har visat stort intresse för studien. Resultatet visade att 
ridsportens ledare har en komplex situation att ta ställning till i sitt ledarskap, inte bara aspekter som 
tid, rum och kompetens spelar roll för utövandet av ledarskapet utan även hästen och närmiljön 
präglar situationer de blir tvungna att ta ställning till. Ridsporten arbetar idag aktivt med 
ledarutbildningar och det finns hos intervjupersonerna en tydlig önskan och behov för fortsatt 
utveckling området.  

 

Nyckelord: handlingsutrymme, häst, ledarskap, ridsport, situationsanpassat ledarskap,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 
Inledning .......................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 3 

Avgränsningar ............................................................................................................................................ 3 

Tidigare forskning ........................................................................................................... 3 

Pedagogisk relevans ................................................................................................................................... 4 

Ridsporten idag .......................................................................................................................................... 4 

Hästen och ledarskap ................................................................................................................................. 5 

Utbildningar till ridlärare, tränare och coach .................................................................................... 6 

Situationsanpassat ledarskap .................................................................................................................... 7 

Ledarskap inom idrotten ........................................................................................................................... 9 

Ledaren och handlingsutrymmet ............................................................................................................ 12 

Metod.............................................................................................................................. 12 

Sökning och urval av litteratur ................................................................................................................ 12 

Val av metod ............................................................................................................................................. 13 

Intervjun som metod ................................................................................................................................ 13 

Urval av informanter .......................................................................................................................... 14 

Genomförande och bearbetning .............................................................................................................. 15 

Förförståelse och hermeneutik ................................................................................................................ 16 

Forskningsetiska aspekter ....................................................................................................................... 16 

Resultat .......................................................................................................................... 17 

Att vara ledare inom ridsporten .............................................................................................................. 17 

Det upplevda ledarskapet ................................................................................................................... 17 

Ledarrollen ........................................................................................................................................... 19 

Viktigast i ledarskapet ..............................................................................................................................20 

Anpassning av ridsportens ledarskap ..................................................................................................... 21 

Vanliga situationer .............................................................................................................................. 21 

Svåra situationer ................................................................................................................................. 22 

Tydliggörande av ledarskapet .................................................................................................................. 24 

Medvetenhet om ledarrollen och dess innebörd ................................................................................ 24 

Ledarutbildning inom ridsporten ....................................................................................................... 24 

Framtiden ............................................................................................................................................. 25 

Diskussion ..................................................................................................................... 25 

Typer av ledarskap ................................................................................................................................... 25 

Ledarens handlingsutrymme ................................................................................................................... 29 



 
 

Att anpassa sitt ledarskap ........................................................................................................................ 31 

Framtiden för ledare inom ridsporten .................................................................................................... 33 

Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 35 

Vidare forskning ....................................................................................................................................... 37 

Bilaga 1 Intervjuguide ..................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK 

Till intervjupersonerna som gjort denna studie möjlig. 

Till hästen som givit mig min hobby, utbildning och mitt yrke. 

Till min familj och mina vänner som ständigt stöttar och ställer upp. 

Till mina arbetskollegor och min arbetsgivare som inspirerar till vidareutbildning. 

Till handledare Anders och Kent för att ni bollat idéer med mig under resans gång. 



 
 

 



1 
 

Inledning 
Jag är själv hästtjej och har mer eller mindre vuxit upp på ridskolan och fick därmed i tidig ålder 

ansvar för min ”sköthäst”, senare blev jag verksam i ungdomssektionen och höll kurser för barn. Att 

vara i stallet innebar också tävlingsledare på interna tävlingar, funktionärsansvarig på större externa 

tävlingar och utan att reflektera över det lärde jag mig att ta ansvar och bemöta andra människor 

oavsett ålder. När jag skulle utbilda mig föll valet på att utbilda mig till Hippolog vid Sveriges 

lantbruksuniversitet, något som jag inte ångrat en sekund. Idag arbetar jag själv inom hästnäringen på 

olika sätt, bland annat som ridlärare. I stallet syns glöden i barn och ungdomars ögon när de arbetar 

med hästar och är i stallet. Som ridlärare innebär det ett stort ansvar för att de ska känna sig trygga i 

sin miljö och ge dem bästa möjliga förutsättningar i framtiden. Hur fostras då dessa barn och 

ungdomar av ledare inom olika roller i hästnäringen? Och hur resonerar dessa ledare? Jag hoppas 

denna uppsats ska reda ut begreppen så att glöden i barnen och ungdomarnas ögon fortsätter brinna 

livet ut. 

Det pedagogiska området ledarskap spänner över en rad olika teorier och resonemang, ett område som 

starkt ökat intresse de senaste decennierna (Alvesson, 2014), det finns t.ex. informella ledare, formella 

ledare, chefer, coacher och ledare inom olika typer av verksamheter (organisationer, företag). Man kan 

säga att detta är något som länge varit och är intressant för vidare forskning. Att vara ledare inkluderar 

att utöva inflytande över viktiga mål och strategier och över hängivenhet och efterlevnad av det som 

krävs för att uppnå målen (Yukl, 1980). En viktig del i ledares vardag handlar om inflytande över 

gruppen och gruppens processer likväl som hur organisationskulturer kan skapas. Ledarskap handlar 

till mångt och mycket om att påverka och de påverkansprocesser som sker. 

Ett annat perspektiv på ledarskap är inom sportmanagement. När det gäller sportmanagement och 

ledarskap för tränare, coacher etc. har forskningsområdet de senaste 10 åren utvecklats mycket även 

om det fortfarande finns mycket som är intressant att undersöka vad gäller exempelvis kunskapsflöde 

mellan coacher och utövare (Erhardt et al, 2014). Coachens roll och ansvarsområden inför lag, 

individer och organisation (Fahlström, 2001). Idrott är idag en stor del av många barn och ungdomars 

fostransmiljöer, vid sidan av skola och familj. Här kan det handla om känslor och att tillhöra eller ej. 

Likadant är frågan om att ”alla får vara med” viktig och huruvida föräldrars roll påverkar och inte. 

Generellt är bilden av fostran inom idrotten komplex (Hedenborg, 2009). Ledare inom sport blir också 

bärare av en viss kultur, kulturen påverkar utövare och fostrar dem in i en miljö och ett sätt att vara. 

Ser man på historiken kring utbildningar inom ridsporten ligger det militära ledarskapet nära. Många 

av de som idag utövar ledarskap inom ridsporten är fostrade i en militär miljö. Thorell (2015) 

beskriver detta som att många av de antagna till ridsportens kurser mellan åren 1960-1980 kände en 

ära att bli antagen och att de som läste dessa kurser hade stor respekt för sina lärare (som ofta var 

militärer), sällan ifrågasattes kunskapen och ledord blev prestation, resultat och att vara alert. Oavsett 

dåtid eller nutid så är det givet att det är i relationen till hästen och den tydliga länken mellan handling 

och konsekvenser som ryttares ansträngningar blev meningsfulla (Forsberg & Tebelius, 2011). 

I stallet fostras framtidens ledare är en rubrik som vi allt mer ofta stöter på i mediala sammanhang. 

En anledning till detta är en av de mest omfattande forskningsrapporterna inom ledarskap kopplat till 
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hästbranschen i Sverige Att utveckla handlingskraft som publicerades hösten 2007 (Forsberg, 2007) 

samt Manegen är krattad – om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamhet 

(Forsberg, 2012).  Att barns arbete med hästar har setts som fostrande, och att detta arbete, trots att 

det har varit tungt, ibland fysiskt skadligt och delvis starkt styrt av en vuxenvärld, har betraktats som 

absolut nödvändigt för den som vill hålla på med hästar (Hedenborg, 2009). Det är tydligt att 

Ridfrämjandet, som idag heter Ridsportförbundet, vid sitt bildande 1948 inte hade som huvudsyfte att 

utbilda barn- och ungdomar även om det kom att handla mycket om just det. Därför inrättades 1962 

Ridfrämjandets ungdomsråd som handlade mycket om kursverksamhet t.ex. instruktörsutbildning 

(Hedenborg, 2009).  När det gäller ledarskap inom hästnäringen idag är det svårt att skönja vad som 

egentligen ligger bakom den titulatur som används. Hästnäringens Nationella Stiftelse listar i sin 

skrivelse Hästen – en del av samhället (Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2015) en rad olika titlar 

som mer eller mindre spänner över ledar-, lärar-, tränar- eller coachrollen. I denna ”lista” nämner de 

kategorier inom alla hästbranschens sektorer: travsport, islandshäst, galoppsport, ridsport och övriga 

grenar (Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2015). Vidare kan man på Svenska Ridsportförbundets  

hemsida (Svenska ridsportförbundet, 2015) se att det även inom en och samma organisation finns 

många titlar innefattande ledarskap. Där finns allt från ungdomsledarutbildning, ridledarkurser till 

tränarutbildningar A, B och C, ridlärare level I, II och II, handikappledarkurs m.m. I många fall verkar 

tränare också som coacher för enskilda individer eller hela lag i t.ex. allsvenskan och upp till 

landslagsnivå. Vill du utbilda dig på universitet kan du läsa hippologprogrammet vid Sveriges 

lantbruksuniversitet och då verka inom en rad olika funktioner inom hästbranschen, vanligast är dock 

att hippologer verkar som ridlärare, tränare eller egna företagare (Hippologenheten Sveriges 

lantbruksuniversitet, 2015).  

Hästnäringen är en näring i utveckling, det finns fortfarande ett behov till modernisering och rationellt 

tänkande kring hästen och arbetet med hästen såsom till exempel att klargöra vad de olika 

yrkesrollerna faktiskt innebär. Hästnäringen kopplat till ledarskap är fortfarande ett relativt outforskat 

område även om forskare som Susanna Hedenborg, Gabriella Thorell, Lena Forsberg och Susanne 

Lundesjö Kvart är några av de forskare som undersökt människan i relation och interaktion med 

hästen ur olika perspektiv såsom historik, ledarskap, kommunikation och coachning. 

Inom organisationer finns det ett sätt att se på bland annat ledarskap genom ”contingency-theory” där 

man utgår från situationen som med krav och förväntningar bidrar till hur ledarskapet bör/ska utövas 

(Önnevik, 2010). En rad forskare har intresserat sig för situationssynsättet och därmed också 

vidareutvecklat tankarna krig det. Beteendevetarna Burns och Stalker kom 1961 ut med boken The 

management of innovation och Woodward (1967) gjorde vidare studier som fick teorin 

genomslagskraftig (Önnevik, 2010). I det situationsanpassade ledarskapet är det viktigt att ta hänsyn 

till en rad faktorer som t.ex. mognad, kunskap, struktur osv. Hur ser då detta ut inom ridsporten? Är 

det möjligt att reflektera över situationen och dess variabler för att anpassa sitt ledarskap? Jag hoppas 

att jag i denna uppsats kan finna svar, eller början av svar, på dessa frågor. 

 
 

http://www3.ridsport.se/Ungdom/Ungdomsledare1/Ungdomsledare/
http://www3.ridsport.se/Utbildning/Ledare1/Ridledare/
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur ledare inom rollerna ridlärare, tränare 

och coach ser på och anpassar sitt ledarskap i sitt yrkesutövande. 

- Hur upplever ridlärare, tränare och coacher inom ridsporten sitt ledarskap? 

- Vilka anpassningar av ledarskapet sker beroende av olika situationer? 

- På vilket sätt skulle ledarrollen kunna tydliggöras? 

Avgränsningar  
I genomförandet av studien har jag varit tvungen att avgränsa mig. Genus har inte varit fokus för 

denna studie. En annan avgränsning jag gjort är att inte undersöka skillnader på föreningsdrivna eller 

privatägda ridskolor då detta blir mer en fråga om ridskoleverksamhet som sådan än just själva 

ledarskapet.  Att undersöka ideellt ledarskap har heller inte varit fokus för studien då samtliga 

informanter är avlönade inom hästbranschen. Fokus är istället ledarskapet som faktiskt utförs i 

situationen snarare än i vilken organisationsstruktur ledaren verkar i, detta har jag också tagit hänsyn 

till i mitt urval av litteratur. En annan avgränsning jag gjort är att jag i min litteratur inte går in på 

teorier om kommunikation, även om jag inser att detta är en viktig del av situationen som 

respondenterna befinner sig i. Jag har inte avgränsat mig avseende om de olika personerna undervisar 

barn, ungdomar eller vuxna. 

 

Tidigare forskning  
En av de mest omfattande forskningsrapporterna inom ledarskap kopplat till hästbranschen i Sverige 

är Forsbergs Att utveckla handlingskraft som publicerades hösten 2007 samt Manegen är krattad – 

om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamhet (Forsberg, 2012).  Forsbergs 

studie handlar om ridskolan som arena för identitetsskapande processer hos flickor. Resultatet visar 

att det är flickornas förmåga att interagera med hästen som gör att ridning skiljer sig från andra 

fritidsintressen. Att hästen är ett stort djur med flock och flyktinstinkt gör att flickorna tvingas bli 

tydliga och bestämda, vilket gör att de utvecklar sin självbild beträffande exempelvis mod och 

självständighet. Flickorna skiljer sig därmed från andra flickor utanför stallet och anser själva att det 

står emot traditionella förväntningar på hur flickor skall uppträda och vara. Avhandlingen Manegen 

är krattad (ibid) är något mer inriktad på det företagsekonomiska området då bl.a. entreprenörskap 

står i fokus. Dock finns intressanta perspektiv även inom ledarskap och handlingskraft. Poängteras bör 

att denna forskning handlar om hur flickor i ung ålder påverkats av stallmiljön snarare än hur aktiva 

ledare inom ridsporten utför sitt ledarskap, något som är viktigt att ha med sig in i min tolkning av 

resultaten i denna studie. 

Uppsatser och studier ur genusperspektiv- och kulturperspektiv inom ridsporten börjar komma och 

blir mer och mer aktuella. Berglund, etnolog vid Lunds universitet, har fokuserat på travsporten 

(Berglund, 2007). Vid Lindköpings universitet har Nikku forskat om flickor och kulturen i stallen. Hon 

menar att hästen ger flickan eller kvinnan makt genom att kontrollera en häst som ju väger ca ett halvt 

ton. Detta ger flickorna ”girlpower”, fast de inte behöver ses som kvinnor i traditionell mening. I ett 
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jämställdhetsperspektiv är ridsporten intressant, kvinnor och män tävlar i samma kategorier, här finns 

ingen uppdelning i dam- eller herridrott, hästen gör alla till människor, oavsett kön (Nikku, 2005). 

Lundesjö-Kvart undersöker i sin licentiatavhandling ridlärarens pedagogiska praktik ur ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv och finner aspekter som påverkar själva situationen vid 

ridundervisning och interaktionen ridlärare-ryttare och häst (Lundesjö-Kvart, 2013). 

I sökmotorn SWEPUB hittar man Var så god och led! Fostran och genus i stallmiljö och ridsport” av  

Plymoth (2012), även Elitridsport som en paus från barnen?  (Radovic & Andersson, 2011) samt 

Hedenborgs Hästen i Sverige: arbetskamrat och fritidsnöje (2011). Forskning och vetenskapliga 

studier på häst inom det samhällsvetenskapliga området är under utveckling samt undersöker 

problemområden som öppnar upp för vidare forskning. Internationellt finns i Holland, Wolfram (ex. 

2015), som i sin forskning utför kvalitativa projekt kring mental träning, personligheter, coachning och 

ledarskap. 

 
Pedagogisk relevans  
Att vara ledare inkluderar att utöva inflytande över viktiga mål och strategier och över hängivenhet och 

efterlevnad av det som krävs för att uppnå målen (Yukl, 1989). En viktig del i ledares vardag handlar 

om inflytande och om påverkansprocesser. Ledare inom ridsportens yrken ridlärare, tränare och coach 

påverkar dagligen personer i och med sitt yrke och kan därför ses som viktiga ledarskapsutövare. 

 

Ridsporten idag 
Sett till antalet sporter och utövare i Sverige kommer, förvånande för en del, hästport på andra plats 

efter fotboll när det gäller antalet utövare. Det finns idag ca 360 000 hästar i landet och Sverige är 

därmed ett av de hästtätaste länderna i Europa. Hästen används på många fler sätt idag än tidigare och 

spelar en roll inom en mängd olika samhällsområden såväl utbildning, sport, fritid som friskvård och 

forskning (Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2015). Omsättningen för hästnäringen är ca 20 

miljarder kronor per år och inom branschen räknar man med ca 10 000 heltidstjänster av olika slag 

(ibid). Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, 

folksport och tävlingsidrott. Nära tusen klubbar med sammanlagt närmare 200 000 medlemmar är 

anslutna. Cirka 520 ridskolor är knutna till Svenska Ridsportförbundet. Den svenska ridskolan är med 

sitt upplägg och sin verksamhet unik och över 160 000 ridskole- och motionsryttare finns i Svenska 

Ridsportförbundet. Drygt 550 ridskolor och närmare 1 000 ridklubbar i landet är gör att många 

människor är engagerade i verksamheterna. Mer än fem procent av landets ungdomar mellan 13-20 år 

är aktiva inom ridsporten på något sätt. Ridskolan fyller således en funktion både som 

utbildningsanläggning, samlingsplats och fritidsgård för barn, ungdomar och ridsportintresserade. 

Inom ridsporten finns utbildningar för olika yrkesgrupper och för ungdomar och barn. Utbildningarna 

brukar beröra ledarskap på ett eller annat vis (Svenska Ridsportförbundet, 2015). Se mer om 

utbildningar relevanta för denna studie under rubriken ”Utbildningar till ridlärare, tränare och coach”. 
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En omvärldsanalys från HNS (Hästnäringens Nationella stiftelse, 2015) visar på:  

• Hästnäringen har bra grund för en ökad rekrytering av aktiva, medlemmar, engagerade och på 

lång sikt därmed ett ökande företagande.  

• Näringen som den ser ut idag skulle förmodligen – genom en ökad professionalisering kunna 

skapa ytterligare ett tusental arbetstillfällen  

• Det finns ett gott utrymme att öka antalet svenskuppfödda hästar. Idag importeras ett stort 

antal hästar - en större inhemsk uppfödning skulle gynna hästnäringen som helhet.  

• En utveckling, modernisering och breddning av hästsportanläggningarna skulle såväl minska 

personal, resursförbrukning och skötsel-/driftsomkostnader som underlätta och skapa 

förutsättningar för affärs-/verksamhetsutveckling. 

Således finns stor utvecklingspotential i branschen, även om ovanstående punkter kanske är mer 

inriktade på ekonomiska och ”hästmässiga” perspektiv snarare än mjuka värden som exempelvis 

pedagogik. Däremot kan den vetgirige läsa detta mellan raderna då det handlar om utveckling och 

modernisering till viss del handlar om bemötandet av andra människor. 

 
Hästen och ledarskap 
Inom ridskoleverksamheten idag finns utmaningar att möta nya krav från såväl samhälle som 

individer. Att förnya och modernisera men samtidigt behålla traditioner ger ett brett perspektiv på 

motiv och infallsvinklar vad gäller ridundervisning (Lundesjö-Kvart, 2013). Tidiga studier inom 

kommunikation mellan ridlärare och elev visade att denna var relativt dålig, men utveckling inom 

området har på senare tid skett bland annat har Lundesjö-Kvart (2013) delat in ridlärarens 

fokusområden: hästfokus, elevfokus och o-fokus. Där vederbörandes mål är det som i huvudsak tas 

hänsyn till i undervisningssammanhanget det vill säga antingen fokuseras på hästen, eleven eller inte 

på något speciellt. Genom att växa upp i stallet anses många flickor lära sig att ta ansvar i ett tidigt 

stadie, något som också präglar dem senare i livet (Forsberg, 2012). Många flickor ger ridskolechefen 

störst legitim makt, hen var den personen som ”ledde dem” och det var också en person de såg upp till. 

Att de såg upp till ridskolechefen innebar att de tyckte att hen var rättvis och kompetent, till stor del 

handlade kompetensen om sättet att hantera hästar. I hierarkin nämner sedan flickorna att ridlärarna 

hade formell makt och att ungdomssektionen var viktig (Forsberg, 2007). Att dessa olika ”roller” hade 

makt innebar således att kunde påverka innehållet på ridskolan. Att ingå i ungdomssektionen gav 

flickorna en starkare positionering i stallet. Gällande grad av inflytande hos ungdomssektionen och 

ridlärarna handlar det mycket om formella positioner men också ”övrigt kapital” exempelvis kunde 

man stärka sin position genom att få fler hästar att rida eller till och med ha en egen häst (Forsberg, 

2007). I sina resultat har Forsberg (2007) valt att dela in resultatet i tre teman: mötet med hästen, 

mötet med kulturen och mötet med människor. Här är det olika aspekter som formar dem längre fram 

beträffande identitetskapande; ansvar, utmaningar, arbete, lojalitet, flitighet, ordningsamhet är några 

av de ord som beskriver hur de präglas av stallmiljön varpå de sist nämnda kan ses som något en 

kvarleva från de militära tiderna med häst. Oavsett vad saker gällde i stallet var flickorna måna om att 

ha ett syfte – med hästen i centrum – för att engagera sig i olika aktiveteter. Det kunde handla om till 
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exempel hästens välmående eller säkerhet. När det gäller mötet med människor handlade det om att 

vara en del i en gemenskap i stallet. Här efterliknade man ofta förebilder (kvinnor, flickor) och 

upplevde sig som annorlunda i sitt ledarskap jämfört med andra flickor utanför stallet. Ledarskapet 

blev en naturlig rolig del i vardagen i stallet och stärkte flickornas självförtroende.  Forsberg (2007) 

fann fyra olika teman där ledarskapet tydliggjordes både i stallkulturen och utanför stallmiljön: 1)Vara 

lugn, tydlig och envis, 2) Ansvarstagande och ta initiativ, 3) Få andra att ta initiativ, 4) Ta avstånd från 

traditionell femininitet. Att vara ansvarstagande och ta initiativ blir naturlig i och med att det är en 

levande varelse man har att göra med, man var inte bara ansvarig för andra utan även ett ansvar 

gentemot hästen. Detta innebär en känsla av handlingskraftighet och företagsamhet och på så vis 

utvecklas i tidig ålder en självständighet. Denna självständighet sträckte sig ofta även utanför stallet 

(Forsberg, 2007). Att få andra att ta initiativ handlar om egna handlingar och att vara en förebild för 

andra, det innebär också att erfarenhet spelar in. De äldre flickorna var ofta medvetna om att de var 

förebilder och det i sin tur gjorde att de tog ansvar. I stallet föredrogs en tydlig och rak kommunikation 

mycket på grund av de kritiska situationer som kan uppstå i arbetet med djur och människor. Även 

beslutsförmåga, att utmana sig själv och ta initiativ präglade flickor i stallet (Forsberg, 2007). 

 
Det är inte alltid lätt att arbeta med sin stora hobby. Problem som kan uppstå är att skilja på arbete 

och fritid och svårigheter att säga nej. I Forsbergs (2012) studie om entreprenörskap visar hon hur 

samtliga i studien haft vad hon beskriver som modet att gå från ide och hobby till affärsverksamhet, 

passionen har skapat idén. Kvinnorna i studien är trygga i utmaningen och känner sig trygga i att fatta 

beslut och driva verksamheter, mycket tack vare sin stallerfarenhet. Analysen visar hur samtliga utövat 

entreprenörskap i meningen att ha modet att gå från idé och hobby till att realisera en 

affärsverksamhet. Denna studie är således ett tecken på att fritiden är en viktig del i lärprocesser 

gällande entreprenörskap och formande av nya affärsidéer. Ett av de teman Forsberg (2012) lyfter är 

just ledarskapet. Det var tydligt betydelsefullt vad som upplevdes som en viktig färdighet i situationer i 

och utanför stallmiljön. Det var fyra viktiga aspekter på ledarskap som lyftes fram i detta 

sammanhang: att vara lugn, tydlig och tålmodig, att ha beredskap och att ta ansvar och initiativ, att få 

andra att ta initiativ och om hur de tog avstånd från traditionell femininitet (Forsberg, 2012).  

 

Utbildningar till ridlärare, tränare och coach 

Att utbilda sig till ridlärare, tränare och coach görs på olika vis och hänsyn tas till olika förmågor och 

färdigheter för att kunna bli antagen till olika utbildningar: 

Ridlärare kan du idag bli genom att utbilda dig på Svenska Ridsportförbundets kurser genom 

Hästsportens folkhögskola (som avslutas med yrkesprov för SRL I-II-III).  Dessa kurser kräver att du 

vid sidan av utbildningen arbetar aktivt som ridlärare. Stor vikt läggs vid ämnet ridlära, didaktik och 

undervisningsmetodik. Även den egna förmågan att rida utvecklas under dessa kurser. Du kan också 

av Svenska Ridsportförbundet bli utsedd till Ridlärare Svensk Fellow efter många år i yrket och ”goda 

gärningar inom sporten”. Vill du ha en mer omfattande utbildning väljer du att läsa 

hippologprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet vilket innefattar tre års studier på heltid och 

leder till en kandidatexamen inom hippologi. De flesta hippologer arbetar efter examen som ridlärare 
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men då utbildningen är bred finns också många som väljer tränaryrket eller andra yrken inom 

hästbranschen (Svenska Ridsportförbundet, 2015, Hippologenheten Sveriges lantbruksuniversitet, 

2015). En ridlärare är verksam på ridskola och har oftast grupper med barn, ungdomar eller vuxna 

med ca 6-15 ryttare. 

För att bli tränare och godkänt av Svenska ridsportförbundet genomgår du först C- sedan B- och till 

sist A-tränarutbildning. För att kunna söka till de olika nivåerna krävs tävlingsresultat och även 

meriter från ridelever. Dessa kurser sker som tvådagarsträffar innefattar 6 kursblock med innehåll 

som ekonomi, anatomi, fysiologi, utfodring, pedagogik och grenspecifik teori och praktik. För att 

kunna bli tränare på en nivå högre krävs att du ansöker samt har fortbildat dig varje år (Svenska 

Ridsportförbundet, 2015). En tränare är oftast verksam i eget företag och har träningar både 

individuellt och i grupp dock ofta inte mer än fem ryttare när det gäller gruppundervisning. Träning i 

dressyr sker i regel enbart individuellt.  Idag finns ca 186 C-tränare (alla kategorier), ca 88 B-tränare 

(alla kategorier), ca 30 A-tränare (alla kategorier). Gällande antalet ridlärare överstiger det med god 

marginal antalet tränare, däremot är en del ridlärare också verksamma som tränare. På Svenska 

Ridsportförbundet kan man läsa: Svenska Ridsportförbundet genomför en kvalitativ 

tränarutbildning inom begreppet tränare-coach-ledare. Den innefattar hästkunskap, ledarskap och 

pedagogik såväl som praktisk utbildning inom din aktiva gren. (Svenska ridsportförbundet, 2015) 

gällande de tränarutbildningar som idag finns.   

När det gäller utbildningar till coach finns inget system på samma sätt som gäller för ridlärare och 

tränare. Däremot finns en rad ledarutbildningar i Svenska Ridsportförbundets regi exempelvis 

”Basutbildning för ridsportens ledare” (Svenska Ridsportförbundet, 2015) eller specifika föreläsningar 

inom ledarskap vid olika typer av fortbildning. En coach är oftast verksam som coach kombinerat med 

ett annat yrke då coachuppdraget sker vid tävlingar och inför tävlingar. Uppdraget blir därför inte en 

heltidssysselsättning även om det kräver mer och mer tid ju högre nivå coachen verkar inom. Även 

coacher på landslagsnivå har i regel andra yrken i huvudsak. 

 

Situationsanpassat ledarskap 
Ledarskap kan definieras på många olika sätt, det finns ett grundläggande antagande att ledarskapet 

innebär en påverkansprocess med syftet att främja utförandet av en kollektiv uppgift (Yukl, 2002). 

Ledarskap kan således inte enbart ses som något rent konkret det vill säga att planera, organisera och 

kontrollera arbetet, utan även som en relation mellan två parter och deras respektive uppfattningar 

och föreställningar om denna relation. Detta innebär också att begreppet ledarskap har olika 

betydelser för olika människor (Hersey & Blanchard, 1993, Petersson & Waerner, 2005). 

I organisatoriska teorier idag pekas på variablar som mål, anpassningsförmåga, formalisering, 

centralisering osv. Detta är ett struktur-funktionalistiskt sätt att se på organisationen där definition av 

situationer och mål utgör kärnan för verksamheten (Alvesson, 2014). Det finns en möjlighet att utgå 

från en konkret situation i en institutionell kontext både ur ett mikro och ett makroperspektiv. På ett 

individuellt plan handlar det både om den professionella yrkesrollen och om personens egenheter vad 

som speglas i personens handlingar. En viss situation kan tolkas utifrån olika slags perspektiv.  En 

svårighet med att fokusera på en viss situation är att den är begränsad vad gäller tid och rum. 
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Begränsningen i situationen är också en fördel då det blir väl avgränsat och kan bli lättare att 

analysera. Man kan säga att en situation värd att studera måste erbjuda ett bra utsnitt ur delar av 

organisationsverkligheten (Alvesson 2104, s. 44). 

Det finns en rad teorier om olika typer eller former av ledarskap, oavsett teori och tolkning blir 

ledarrskapet starkt präglade av situationen. Beroende på fråga, tidspress, situation, vilken eller vilka 

medarbetare det handlar om, vilket handlingsutrymme chefen ges från högre hierarkiska instanser, 

kan chefer agera väldigt olika. Chefsarbete är ofta mångfacetterat och fragmenterat (Mintzberg, 1975; 

Tengblad, 2006 i Alvesson, 2014). 

Tabell.1. Del av överensstämmelsemodell (Önnevik 2010, s.20 fr Morgan 1997, s.58) 

 

 

 

 

 

 

 

Att dela upp ledarskapets uppgifter har Mintzberg (1980) gjort genom att nämna dem som 

interpersonell, informationsmässig och beslutsfattande (fritt översatt). Ledarens roller skiftar således 

mellan dessa. Den interpersonella rollen har med relationer att göra, information handlar om att 

upplysa och förmedla denna medan den beslutsfattande rollen handlar förutom själva beslutet, om att 

hålla möten och lägga scheman.  Andra viktiga uppgifter en ledare har är att engagera, uppmuntra och 

komma med konstruktiv kritik samt att låta beslut föregås av diskussion för att främja delaktighet och 

dra nytta av olika sorters kompetens. Ledaren kan också fylla en stöttande och lagbyggande roll, 

exempelvis vid kriser och konflikter (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999). 

 

För att ett ledarskap ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan ledare och ledda är tillgängligt för 

båda parter, att ledare och ledda är mottagliga, lyhörda, närvarande och har tät kommunikation. 

Fungerar detta föder det ofta närhet, förtroende, lojalitet och solidaritet. Ovanstående visar på att 

ledaren inte bara behöver kompetens kunskapsmässigt utan även vara socialt begåvad (Hersey & 

Blanchard,1993). En svårighet kan vara att kombinera närhet och lojalitet med självständighet och 

distans till medarbetarna (de Klerk, 1996). Hersey och Blanchard (1993) nämnder det personinriktade 

samt uppgiftsinriktade ledarskapet, där ledaren är prioriterar olika saker, å ena sidan är personerna 

som ska utföra arbetet viktiga å andra sidan är uppgiften som ska utföras viktig. Det kan vara svårt att 

prioritera mellan dessa typer av ledarskap då det är viktigt både att exempelvis fatta beslut och 

strukturera arbetet samt att kommunicera och informera personerna som ska utföra arbetet (Hersey & 

Blanchard, 1993). Om ledarens roll präglas för mycket av att utföra uppgiften kan denne vara ”rädd” 

för att fatta beslut som är nödvändiga för att den sociala samvaron ska fungera, även om det på kort 

sikt påverkar till exempel produktiviteten negativt. Om ledarrollen däremot i första hand är 

Miljö och omvärld Stabil   Turbulent 

Ledarskap  auktoritärt   demokratiskt 

Motivation  ekonomiska drivkrafter sociala behov självförverkl. 

Kommunikation order/envägskom.  dialog/tvåväg 

Gruppen  tillhöra  rollsökning samhörighet 

Konflikt  besegra motpart  kompromiss samförstånd 
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personinriktad, kan ledaren dra sig för att fatta beslut som främjar organisationens effektivitet och 

produktivitet och som inte stämmer överens med den ”sociala bilden” (de Klerk, 1996). 

 

I de situationsanpsassade ledarskapsteorierna, ofta benämnda contingency theories i engelskspråkig 

litteratur, anses situationen spela en avgörande roll för ledarskapet, och för relationen mellan ledare 

och ledda. Hersey & Blanchard (1993) skriver om ledarskapets beroende av situationen på följande 

sätt: The primary reason why there is no ”one best way” of leadership is that leadership is basically 

situational, or contingent. (Hersey & Blanchard, 1993, s. 112). Här utgår man från att olika situationer 

kan kräva olika typer av ledarskap för att man på ett effektivt vis ska uppnå det aktuella målet. För att 

vara effektiv i sin ledarroll är det därför viktigt att kunna precisera under vilka villkor olika ledarstilar 

är mest ändamålsenliga och därefter kunna välja ledarstil. Ledare förväntas utföra uppgifter i många 

olika situationer och under ständiga förändringar vilka kräver anpassning av beteendet. Ledarens val 

av beteende kan fungera olika bra i olika situationer (Yukl, 2002). Några av de faktorer som kan 

påverka den ledarstil som är mest ändamålsenlig är exempelvis miljön och kultur, vilken typ av arbete 

ledaren har (nivå), ledarens personlighet och karaktär samt vad situationen kräver.  

 

Figur 1. A contingency view of managerial work (Mintzberg, 1980, s.103) 

 

Ledarskap inom idrotten 
Idrott är idag en stor del av många barns liv vilket kräver både föräldra-, ledar- och 

föreningsengagemang men också resurser såväl hos föreningar som hos den enskilde individen. 

Kostnader kan variera stort mellan olika idrotter och är givetvis också beroende på hur mycket barnet 

tränar per vecka. De dyraste idrotterna att utöva är ishockey (drygt 9 000kr år) och ridsport (drygt 8 

000kr per år) och de billigaste är gymnastik (18 00kr per år) och fotboll (2 800kr per år) (Redelius, 

2013). Här ska dock tilläggas att stigande ålder påverkar och utrustning behöver förnyas i takt med att 

barn växer. Sådant som att ha egen häst och kostnader för detta (stallhyra, foder, hovslagare, transport 
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m.m) är också sådant som gör att totala kostnader stiger. Redan när barnen är 10-11 år sker en 

markant ökning i ovanstående prisexempel där ridsport kan överstiga 20 000 kr per år (Redelius, 

2013). Det finns mycket skrivet om ledarskap inom idrotten, framförallt gällande lagsporter. Här finns 

viss otydlighet gällande begreppen tränare, coach och instruktör vilket kan innebära olika saker 

beroende på idrott. Det är också oklart hur de förhåller sig till våra mera etablerade 

ledarbenämningar som tränare, ledare och instruktör. Därigenom är det också oklart vad coacher 

gör, vilka de är, vilka problem de brottas med och hur dessa problem hanteras. (Fahlström, 2001, 

s.2-3). Fahlströms (2001) undersöker bland annat coachrollen inom ishockeyn där många tränare 

indirekt också blir coacher. Men coachen kan också vara någon annan som blir utsedd av klubbens 

styrelse. Att det är svårt att hålla isär begreppen kan bero på att coach är ett relativt nytt begrepp som 

använts i en globalisering där idrotters olika roller beskrivs på olika sätt inom massmedia. I forskning 

och internationell litteratur är begreppet coach vedertaget dock saknas en enhetlig definition. Att 

användningen av begreppet coach verkar osystematiskt kan kanske förklaras av olika idrottsgrenars 

ursprung och tradition (Fahlström, 2001). Att begreppet är svårdefinierat kanske kan ha att göra med 

att uppdragen för tränare och coacher inte alltid är väl uttryckta. Det är inte ovanligt att det bland 

annat på grund av skillnad i tidsåtgång, arbetsbeskrivningar och anställningsformer för tränarna, är 

svårt att beskriva deras arbetsområde (ibid). En skillnad för tränare och coacher kan vara att tränare 

handhar själva träningen som sådan och att coachen har en mer psykologisk roll. Coachens uppgift blir 

inte att lösa allt själv utan se till att allt blir löst. I sin forskning skriver Fahlström (2001) vidare: 

….forskning som beskriver specifika lag och situationer, är det svårt att göra generaliseringar, t ex 

att finna ledarskap som fungerar i olika miljöer, ett optimalt ledarskap - om man inte som i många 

amerikanska studier summerar med att rekommendera ett situationsanpassat ledarskap 

(Fahlström, 2001, s.26). I sin forskning kring ishockeylag finner Fahlström (2001) att det finns många 

krav på ledaren av truppen, tränare som coach eller styrelseordförande. Utövare, massmedia, publik 

och klubb är bara några av dem som har ”krav” på att ledaren ska leverera. Att vara coach innebär ett 

ansvar för resultat och att ha ett totalt ansvar. Det totala ansvaret innebär dock inte att coachen 

nödvändigtvis måste utföra allt själv utan se till att det blir gjort (ibid). I Fahlströms studie framhåller 

flertalet av spelarna att en coach bör vara strikt, bestämd och distanserad (auktoritär) men samtidigt 

ska coachen vara kompis och öppen mellan matcherna. Kanske handlar det auktoritära ledarskapet 

också om en kultur och tradition inom ishockeyn? 

 

Bergsten (2007) skriver om gruppens betydelse för prestationen och menar att det ibland inte beaktas 

vilken storlek av grupp man som ledare har att göra med och att man i stora grupper slentrianmässigt 

arbetar på utan att tänka på dynamiken i gruppen. Mycket i idrotten idag fokuserar på just 

arbetsformen grupp, samma gäller i arbetslivet. Dessa grupper består oftast av 12-15 deltagare 

(projektgrupper, styrgrupper, spelarråd, tränarteam, planeringsgrupper) och ibland appliceras 

begreppet teambulidning utan att veta vad gruppen egentligen behöver i den fas de befinner sig i för 

tillfället. Att ta hänsyn till gruppen och gruppdynamiken är av stor vikt för idrottens ledare liksom att 

ta hänsyn till tid, kunna fatta beslut, integriteten mellan ledare och grupp och rummet och språket. 

Allt detta inverkar på idrottens utövande (Bergsten, 2007). Gällande lagsporter så har möjligheter för 

kunskapsflöde inom laget fått relativt lite uppmärksamhet i forskning vilket är förvånande då det i lag 
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verkligen behövs ett flöde för att kunna överföra och koordinera sporten och kreativt lärande inom 

laget. Coachernas kunskap om ”spelet” utvecklas ofta medan spelet pågår. Forskning visar att 

”management” ofta handlar om att, på en högre nivå, förstå aktiviteter som pågår. Coacher (managers) 

behöver fatta beslut för att kunna förutse händelser, problem och utveckla en taktik. Annan forskning 

visar att ”non-managerial” kunskap ofta består av mer tekningska och uppgiftsrelaterad kunskap. 

Detta styrker att ledare inom sport ofta behöver vara explicita i sina uttryck. Situationsanpassat 

ledarskap, “contingency theory,”inom idrott är relativt outforskat men Erhardt et al (2014) 

argumenterar för att det inte finns ”ett bästa sätt” att organisera kunskapsförmedling. Tidigare 

forskning visar många olika psykologiska, sociala, organisatoriska situationsvariablar som har 

inverkan på hur ledarskapet utförs. Ord som nämns är: påverkansmöjligheter, konfliktförmåga, 

stöttande ledarskap, mental säkerhet, sociala nätverk möjligheter, kunskapsbaserad rekrytering, 

kunskap om styrsystem och koordinationssystem (fritt översatt) (Erhardt et al, 2014). Inom 

lagsportens situationsvariablar är lagarbetet i sig en viktig punkt då strukturen för detta avgör 

kapacieten för kunskapsflödet. Här har också målet en stor betydelse då det i sig påverkar lagets 

arbete. I Erhardts (et al, 2014) artikel Knowledge from the top: the importance of teamwork structure 

in team sports har man undersökt två lag inom idrotten: amerikansk fotboll och ishockey. Dessa två 

lag representerar två olika strukturer en hierarkisk och en platt. Sporten i sig påverkar hur strukturen 

för ledarskap ser ut, en del lag har tydlig hierarki med tydliga poster medan andra har mer platta 

strukturer.  I sin forskning menar Erhardt et al (2014) att det finns ett outforskat fält gällande 

lagsporter med olika sammansättningar och att detta är något värt att undersöka vidare. 

 

Redelius (2oo2) visar i sin studie av idrottsledares syn på barnidrotten att även om det finns glädje och 

lek inom barn- och ungdomsidrotten så står prestation och framgång i fokus. Hon menar också att 

barnen styrs på ett militärt sätt samtidigt som bilden skiljer sig åt mellan olika idrotter (Redelius, 

2002, Hedenborg, 2009). Man kan säga att idrottsledare är sociokulturellt situerade, det vill säga att 

de ras agerande till stor del präglas av den situation de befinnar sig i. Det som påverkar dem i 

situationen är sådant som ekonomiska och andra förutsättningar, ramar av symbolisk art som har med 

erfarenhet och kunskap att göra. Intressant är också att dessa ledare också påverkas av sin omgivning, 

detta kan ske såväl medvetet som omedvetet. Vad kräver, tillåter eller möjliggör given situation är 

sådant som tillsammans med ovanstående komponenter bidrar till idrottsledarens handlande. 

Redelius (2013) har fokuserat på barnidrott i sin forskning och kommit fram till att sådant som 

resurser, lokaler och andra förutsättningar påverkar barnidrotten men minst lika viktigt är de enskilda 

ledarens uppfattningar om hur och varför barn ska idrotta.  I en av sina studier har Redelius (2013) 

undersökt vad föreningsledare anser kännetecknar en framgångsrik förening och då kommit fram till 

att många nämner god ekonomi som viktigt.  

 

Många föräldrar engagerar sig i sina barns idrotter, detta sker dock mer eller mindre. Ibland handlar 

det om att skjutsa barn som i och för sig tar mycket tid i anspråk och ibland handlar det om att de mer 

eller mindre finns med vid träningar och tävlingar. Föräldraengagemanget varierar mycket från idrott 

till idrott. Föräldrarna verkar inte alltid uppskattade av idrottsledarna. I en av Redelius (2013) studier 

fick 500 idrottsledare från sex olika idrotter svara på en öppen fråga om ”det sämsta med att vara 
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idrottsledare” var det stor andel som svarade ”föräldrar”.  Anledningarna till detta svar var flera, 

idrottsledarna upplevde ibland att föräldrar lade sig i deras arbete och hade synpunkter på t.ex. 

träningsform och laguttagningar. Ibland var ”problemet” att föräldrarna inte engagerade sig tillräckligt 

mycket utan snarare såg idrotten som barnvakt. Redelius (2013) menar att idrottsledare betonar att 

barn till viss del kan påverka, men ställer sig dock frågande till om det verkligen är så eller om det 

snarar är så att barnen kan påverka om deras synpunker ligger i linje med vad tränaren önskar. Vidare 

menar Redelius (2013) att det är angeläget att barn och ungdomar får möjlighet till inflytande för att 

de ska fortsätta sitt idrottsutövande.  Inom olika idrotter råder olika kulturer vilket också ger 

förutsättningar för hur idrottsledarna kan arbeta. En kultur går inte att ta på och kan vara svår att 

beskriva eftersom den består av både omedvetna och medvetna föreställningar och värderingar om 

vad som är möjligt eller inte möjligt respektive lämpligt eller inte lämpligt att göra. En kultur kan 

alltså verka tillåtande eller restriktiv i olika bemärkelser och den kan genomsyraverksamheten i 

olika hög grad, men den påverkar i regel både ledare och unga utövare (Redelius, 2013, s 32).  

 

Ledaren och handlingsutrymmet 
När individen tolkar de uppgifter och mål som finns samt de metoder som ska användas uppstår 

grader av ”frihet” detta kan ses som handlingsutrymmet. När det gäller att värdera och utvärdera det 

uppnådda resultatet påvisas en viss typ av frihetsgrad (Ellström, 1992). Givet är att en handling är 

någonting som påverkas av individen som utför handlingen men också av omgivningen och relationen 

dem emellan. Inledningsvis handlar det om individens intentioner och mål och därefter hur 

handlingen kommer till uttryck genom konsekvenser och effekter i/på omgivningen. Det 

handlingsutrymme som ledaren har blir således en tolkning av hur hen agerar utifrån de möjligheter 

och hinder som finns i själva situationen men också hens bakgrund. Detta är något som troligtvis 

speglas i den slutgiltiga handlingen där det kan ses som ett inre och ett yttre handlingsutrymme med 

samspel däremellan (Hagström, 1990).  

 
Metod  
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min metod och vilka ställningstaganden denna inneburit. 

Jag inleder först med att redogöra för urval och sökning av litteratur gått till för att därefter beskriva 

mitt val av metod, intervjun som metod och urval av informanter.  Därefter går jag igenom hur jag 

genomfört mina intervjuer och bearbetat mitt material samt hur förförståelse och hermeneutik präglat 

detta arbete liksom vilka forskningsetiska principer jag förhållit mig till under studiens genomförande. 

 
Sökning och urval av litteratur 
Fokus gällande litteratur har legat på artiklar och böcker där dels ledarskap och sport kopplats ihop, 

dels begreppet situationsanpassat ledarskap och givetvis också aktuell forskning inom pedagogik och 

ridsport. Det har varit både lätt och svårt att hitta litteratur då det ibland blivit allt för specifikt kopplat 

till en viss idrott eller allt för brett inom området ledarskap. Jag har använt Umeå universitets 

biblioteksfunktioner i mitt urval och då jag hittat referenser till artiklar från ett visst universitet har jag 
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sökt på detta universitet och personen i fråga för att se om det finns mer stoff att hämta, detta eftersom 

det ibland varit svårt att hitta specifika artiklar kopplade till ridsporten. Sökord i mitt urval har varit: 

ledarskap, situationanspassat ledarskap, sportmanagement, coachning, equestrian leadership, 

ridlärare, tränare ridsport, coach ridsport, contingency-theory. Genom dessa sökningar kom jag 

snabbt i kontakt med forskare som t.ex. Mintzberg, Alvesson, Hedenborg, Thorell och Forsberg och 

genom att läsa vidare kunde jag hitta mer specifikt material. Erhardt et al (2014) står för intressant 

forskning inom lagsport kopplat till situationsvariablar, denna artikel har också till viss del kunnat 

användas. Jag har också sökt artiklar via www.pedagogiskforskning.se där jag funnit intressant 

material både inom idrott och ledarskap. 

 

Val av metod 
Då min avsikt var att undersöka ledares uppfattningar om sitt eget ledarskap inom ridsporten föll valet 

på kvalitativ metod. I den kvalitativa metoden handlar det om att ta del av intervjupersonernas 

upplevelser och uppfattningar snarare än att bevisa en hypotes eller mäta någonting. Studien innebär 

alltså en granskning av människors beteende i en kontext (Bryman, 2002). Avsikten har varit att 

utifrån intervjupersonernas uppfattning tolka och förstå deras upplevelser och handlingar det vill säga 

en delvis hermeneutisk ansats (ibid). Kvantitativ metod var inte aktuellt för studien då jag inte avser 

pröva en hypotes eller säkerställa en mening, inte heller siffror har varit aktuellt i denna studie (ibid). I 

den kvalitativa metoden önskar forskaren återge den kvalitativa variationen och gå på djupet, här ses 

unika drag och närhet till det levande som viktiga aspekter. Genom en kvalitativ ansats avser jag förstå 

sammanhang och strukturer och komma relativt nära mina informanter vilket passar studiens syfte 

och frågeställningar bra (Holme och Solvang, 1997).  

 

Intervjun som metod 

Efter litteraturgenomgång konstruerades syfte och frågeställningar och därefter skapades 

intervjufrågorna med avsikten att få intervjupersonerna att öppna upp sig kring sitt upplevda 

ledarskap. Här önskade jag få så många perspektiv och aspekter kring det upplevda ledarskapet som 

möjligt så att en mättnad uppstod. Utgångspunkten var frågeställningarna för studien och därefter 

tematiserades frågor i relation till studiens frågeställningar i skapandet av en intervjuguide (se bilaga 

1). Intervjuformen blev semistrukturerade djupintervjuer som gav möjlighet till viss flexibilitet kring 

frågor och resonemang för att få ut så mycket som möjligt vid intervjutillfället (Holme och Solvang, 

1997). Intervjuerna har innehållit en uppsättning frågor som intervjupersonerna fått ta del av i förväg, 

därefter har vi samtalat kring dessa frågor och möjlighet har funnits till följdfrågor (Bryman, 2002). 

Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (se bilaga 1) som intervjupersonerna och jag som 

forskare kunnat förhålla mig relativt fritt till, exempelvis har vi kunnat ändra på ordningsföljd eller att 

jag ställt nya frågor som uppkommit i intervjusituationen. Intervjuguider som används i 

semistrukturerade intervjuer har ofta formen av en strukturerad lista över en rad frågeställningar som 

bör täckas in. Frågorna måste ställas på ett sådant sätt att informationen som förmedlas i svaren ger 

en bild av hur intervjupersonen upplever det fenomen som studeras. Eftersom det varit önskvärt med 

http://www.pedagogiskforskning.se/
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utförliga svar så har frågorna inte varit för snävt ställda. Detta kan självklart inte enbart regleras via 

intervjuguiden utan måste också has i åtanke i själva intervjusituationen. Ett viktigt kännetecken för 

intervjuer i kvalitativ forskning är att de ska spegla intervjupersonernas intresse snarare än forskarens 

och att tonvikten ligger på intervjupersonens uppfattning av ett fenomen och känslor inför det 

(Bryman, 2002). Löpande under intervjusituationen har jag påmint respondenterna om att svara just 

ur ett ledarsperspektiv då de ibland började prata i detalj och ridning och fackkunskaper inom sporten. 

I intervjusituationen upplevdes en relativt hög grad av tillit då jag var bekant för samtliga informanter 

innan intervjuerna, detta gjorde situationen avspänd (Holme och Solvang, 1997).  

 

Urval av informanter 

Inledningsvis fick jag fundera över vad det vad jag ville ha svar på i mitt syfte. I detta resonemang kom 

jag fram till att det var själva ledarskapet inom ridsporten som var det viktigaste och då var det också 

intressant att se på olika situationer som ledare inom ridsporten befinner sig i. Jag insåg snabbt att 

begreppen ridlärare, tränare och coach är väl kända inom ridsporten och att gemeneman skulle kunna 

skilja dem åt. Det som jag förstått i efterhand är att coach-rollen inte alltid är självklar varför jag var 

noga med att poängtera detta för dem som intervjuades som coacher – att det gällde när de var 

lagledare och coachade ett lag. När jag bestämt mig för att intervjua tre personer inom varje kategori 

tänkte jag återigen efter vilka olika situationer de befann sig i och kom relativt snabbt fram till att 

genom att ta personer med olika ”nivåer” i sina titlar kunde jag få insikt i flera olika situationer. Inom 

ridsporten är det ofta så att man arbetar inom flera yrkeskategorier, t.ex. man är tränare och coach, 

man är ridlärare och ridskolechef eller man är tränare och egen företagare. Konstellationerna kan se ut 

på många vis. För att intervjupersonerna skulle svara ur ”rätt” perspektiv bestod mitt urval av 

personer med olika lång erfarenhet och störst tyngdpunkt på den specifika rollen. Eftersom jag ville ha 

spridning på erfarenhet så valde jag att utgå från de olika nivåer som finns inom de olika kategorierna 

det vill säga ridlärare level I, II, III eller Svensk Fellow, Tränare C, B och A och när det gäller 

coacherna med lag på olika nivåer. De personer som slutligen blev intervjuade hade, naturligt genom 

ovan nämnda ”nivågradering” olika lång erfarenhet av yrket och ledarrollen och hade därmed olika 

reflektioner kring sitt ledarskap vilket kan ses som en styrka för studien. En svårighet i urvalet var att 

skilja åt tränare och coach, varför jag då valde att intervjua tre personer med stor erfarenhet från att 

leda lag som lagledare och har fått svara mycket utifrån det perspektivet. Själva urvalet gjorde jag 

genom att titta på de listor över ridlärare och tränare som finns på Svenska ridsportförbundets 

hemsida (Svenska Ridsportförbundet, 2015), där det visade sig att jag kände till många av de 

tillfrågade och kontakten blev lätt att ta samt intervju kunde göras med relativt kort varsel. Coacherna 

var något svårare då det inte finns några sådana listor, däremot kände jag till ett antal personer som 

coachade och nyligen eller i nuläget befann sig i coachrollen. Jag kontaktade dessa och de var positiva 

till att medverka i min studie. Urvalet kan liknas vid ett bekvämlighetsurval vilket delvis var 

nödvändigt beroende på tidsaspekten, intervjuerna var tvungna att genomföras inom en relativt kort 

tidsram (Holme och Solvang, 1997). Nedan följer information om det slutliga urvalet av 

intervjupersoner. 
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• ”Ridlärare I” Ridlärare Svensk Level II, Hippolog. Arbetar idag deltid på ridskola, bakgrund som 

ridlärare på heltid sedan ca 8 år tillbaka, ridskolechef samt själv uppvuxen på ridskola. 

• Ridllärare II Ridlärare Svensk Level III, Hippolog. Arbetar idag som ridskolechef och har 

undervisning, bakgrund som ridlärare sedan ungefär 10 år tillbaka. 

• Ridlärare III Ridlärare Svensk Fellow, ”Långa kursen”. Arbetar och driver ridskola och har 

undervisning, bakgrund som ridlärare sedan ca 40 år tillbaka.  

• Tränare I C-tränare i hoppning och fälttävlan. Arbetar idag inte aktivt som tränare utan vid 

förfrågan. Bakgrund som tränare sedan ca 15 år tillbaka. 

• Tränare II B-tränare i hoppning. Arbetar idag med egen verksamhet med ridning, tävling och 

träning. Bakgrund som tävlingsryttare och beridare sedan ca 20 år tillbaka. 

• Tränare III A-tränare i dressyr. Arbetar idag med egen verksamhet som tränare och coach. 

Bakgrund som ryttare och tränare sedan ca 40 år tillbaka, har tidigare blivit utsedd till ”Årets 

tränare”. 

• Coach I Coach för ponny och häst Div III-I juniorer och seniorer. Arbetar delvis som ridlärare på 

ridskola. Uppdrag som coach sker ideellt. Haft coachuppdrag sedan några år tillbaka. 

• Coach II Coach för YR (young rider)landslag, bakgrund från fler lagldedaruppdrag inom samtliga 

divisioner samt EM, NM, SM. Arbetar idag delvis åt Svenska Ridsportförbundet samt är anställd på 

en av Sveriges Hästnärings Riksanläggningarna som ridlärare, tränare och coach. Bakgrund inom 

sporten sedan ca 30 år tillbaka. 

• Coach III Coach för seniorlandslag, adjungerad professor i ridkonst med coachning som en del i 

uppdraget, coachat under alla stora mästerskap men har också erfarenhet från lägre divisioner. 

Arbetar idag delvis på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet samt egen verksamhet med träning 

och coachning. Bakgrund inom sporten ca 50 år tillbaka. 

 

Genomförande och bearbetning 
När jag bestämt mig för syfte och frågeställningar samt intervjupersoner påbörjades ett arbete med att 

ta kontakt med dessa. Jag tog kontakt med sex av intervjupersonerna via telefon, en via e-post och två 

via Facebook. Här berättade jag kortfattat vad studien handlade om och ungefär hur lång tid en 

eventuell intervju skulle ta. Samtliga jag kontaktade var positiva till att medverka i studien och vi 

kunde relativt snabbt bestämma tidpunkt för intervjuerna. Inför intervjun skickade jag via e-post den 

intervjuguide jag tagit fram samt en notering att de skulle tänka utifrån ledarrollen 

ridlärare/tränare/coach. Detta gav samtliga intervjupersoner samma förutsättningar att förbereda sig 

inför intervjun och i inledningen av intervjun kunde jag svara på eventuella frågor kring 

intervjuguiden, dock dök inga sådana frågor upp. Intervjuerna genomfördes sedan via telefon och 

spelades in, därefter transkriberades de direkt. Samtliga intervjuer var alltså likadana så tillvida att 

informanten hade tid för förberedelse samt att intervjun genomfördes via telefon. Tid för intervjuerna 

var allt ifrån ca 40 minuter till 1 timme och 15 minuter. Jag lämnade också öppet till 

intervjupersonerna att höra av sig om de hade ytterligare tillägg eller frågor. Samtliga upplevde det 

som mycket intressant att få reflektera över sitt ledarskap och uppskattade intervjun, de upplevde 
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frågeställningen som meningsfull och spännande vilket kan ha varit positivt för studiens 

genomförande (Holme och Solvang, 1997). 

Eftersom transkriberingen skedde direkt efter intervjutillfället så transkriberades en intervju i taget. 

När sedan samtliga var genomförda och transkriberade började ett arbete med att läsa igenom 

samtliga svar och ett försök att tematisera/organisera svaren. Tematiseringen/organiseringen är 

viktigt att göra efter samtlig informationsinsamling är gjord för att analysen sedan skall gå att 

genomföra på ett bra sätt (Holme och Solvang, 1997). Här utgick jag från mina frågeställningar och 

markerade i dokumentet med olika färger för svar på olika frågeställningar, jag var noga med att hela 

tiden behålla de olika perspektiven ridlärare/tränare/coach kopplad till de svar jag fått och som 

efterhand bearbetades under olika teman som kan ses i redovisningen av mitt resultat. En gruppering 

gjordes av de svar som kunde hänföras till en viss frågeställning och jag sammanfogade dessa för att 

sedan kunna koppla till relevant litteratur. De rubriker jag kom fram till visar sig i 

resultatredovisningen och diskussionen, dessa är framtagna med intervjuguiden som underlag och 

med frågeställningarna för denna studie i fokus för att få svar på studiens syfte. 

 

Förförståelse och hermeneutik 
För pålitlighet och trovärdighet i min studie har jag varit tvungen att arbeta från ett granskande 

synsätt (Bryman, 2002) och bearbeta min förförståelse inför att tolka mina resultat. Min förförståelse 

består i att jag själv är fostrad i stallet och arbetar inom hästbranschen och därmed, till stor del, vet 

hur respondenternas arbetsmiljö ser ut. Jag är alltså medveten om hur strukturer inom ridsporten ser 

ut och hur det mänskliga handlandet präglas av dessa. Jag hoppas att jag med min tolkning av 

resultaten kan bidra till en tolkning av den sociala verkligheten som är begripbar (Alvesson, 2014). I 

bearbetningen av mitt resultat har jag försökt gå från detalj till helhet och sedan tillbaka igen för att se 

om jag glömt något på vägen, något som Alvesson (2014) beskriver som den hermeneutiska cirkeln. 

Genom att använda mig delvis av en hermeneutisk ansats i tolkningen av mitt resultat har jag fått 

hjälp till ”förståelse i kontext” också med hänsyn till min egen bakgrund och förförståelse.  I 

hermeneutiken blir såväl tolkningen av mina intervjupersoner som mig själv viktig att ta hänsyn till. 

Att studera detaljen och helheten i situationer i tolkningen av mitt resultat har också bidragit till att 

kontexter för ledarskapets utövande vuxit fram, detta har varit av stor vikt att ta hänsyn till i 

tolkningen av mitt resultat (Bryman, 2002). 

 

Forskningsetiska aspekter 
I processen har det varit viktigt för mig att beakta att intervjupersonerna är enskilda individer med rätt 

att tycka och tänka vad de vill. Jag har stor respekt för deras medverkan och avser att använda mina 

resultat på bästa sätt utan att någon ska känna sig kränkt eller förödmjukad, jag har alltså tagit till 

fasta på individskyddskravet och haft den som utgångspunkt i mitt arbete (Vetenskapsrådet, 1990). I 

individskyddskravet ligger informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet vilka jag givetvis tagit hänsyn till i min studie. Till att börja med informerades 

intervjupersonerna om sin roll i studien dels genom att de fick ta del av intervjuguide där även syfte 
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var uttryckt (se bilaga 1) och inledningsvis vid varje intervjutillfälle klargjordes vad studien handlade 

om (Vetenskapsrådet, 1990). I och med att intervjupersonerna ställde upp gav de också samtycke att 

delta i studien, samtliga tyckte därtill också att ämnet var intressant och att detta gav dem en stunds 

reflektion över sin egen roll och sitt agerande. Ingen av dem valde att avbryta sin medverkan i studien 

under pågående intervju eller pågående analys-arbete. Ingen av intervjupersonerna har uttryckligen 

bett om att få behandlas konfidentiellt, jag har däremot inte använt namn eller han/hon utan istället 

fokuserat på vilken bakgrund de har inom sporten och hur de är aktiva idag.  Materialet från 

intervjuerna samt materialet vid bearbetning av dessa är inte avsett att användas för andra ändamål än 

just denna studie och eventuell fortsatt forskning. Slutligen kommer intervjupersonerna att ha 

möjlighet att läsa materialet innan uppsatsen publiceras för att ge eventuella kommentarer och 

synpunkter (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Resultat  
Respondenterna har varit väldigt givmilda med sina erfarenheter och pratat mycket kring mina 

intervjufrågor varför jag har ett stort resultat att sammanfatta. Jag har därför delat in 

resultatsammanställningen under frågeställningarna i mitt syfte samt med underrubriker. 

 

Att vara ledare inom ridsporten 

Det upplevda ledarskapet 

Resultaten visar att deltagarna anser att ledarskapet inom sitt yrke i ridsporten är omfattande och 

komplext och att det är mycket som innefattas i ledarskapet. En tränare säger bland annat: Inom 

skolvärlden är du utbildad förskolelärare, låg/mellanstadielärare, högstadielärare, lärare vid 

universitet eller professor. Inom mitt yrke ska jag kunna undervisa vem som helst på den nivå de är 

(Tränare II). Å ena sidan påverkar den utövandes material (hästar) och övriga resurser (ekonomi t.ex.) 

möjligheten för dem att rida på ridskolan, träna för tränare och tävla (ha en coach). Det här är något 

som framförallt tränare och coacher lyfter som en viktig del i sitt ledarskap och något de måste ta 

hänsyn till. Även att de är betalande elever är något som tränare har stor respekt för. De ska känna att 

de kommer härifrån med ökad kunskap. När det gäller hästmaterial ser det lite annorlunda ut på 

ridskolorna, där det på sätt och vis redan är förutbestämt vilket material som finns. Här handlar det 

mer om att vuxna ryttare kommer för en trevlig stund och för att bli bekräftade. Eleverna litar på mig 

och min kunskap, det är något jag måste respektera och ta på allvar även om jag skulle kunna få 

dem att sitta bakochfram och sjunga Kalle Anka (Ridlärare II). Det finns vissa punkter som verkar 

skilja de olika rollerna åt vad gäller det som är prioriterat (upplevt som viktigt/mindre viktigt i 

ledarskapet).  
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Nedan görs en sammanställning av sådant som ledarna upplever som viktigt i sitt ledarskap och som 

nämns vid ett antal tillfällen i respektive intervju. 

Tabell 2. Betydelsefulla faktorer, uppdelat på de tre olika ledartyperna och deras upplevelser. 

 Ridlärare Tränare Coach 
Hästar (material) X (delvis) X X 
Grupp X   
Individer X X X 
Föräldrar  X X 
Resurser X (delvis) X X 
Mål  X X 
Tävling  X (delvis) X 
Säkerhet X   
Kommunikation X X X 
Ekonomi   X 

 

Respondenterna upplever att det är mycket att ta hänsyn till i sitt ledarskap. Tränarna poängterar 

sådant som ökad kunskapsnivå som något av det viktigaste i sin ledarroll, de vill förmedla kunskap. 

Coacherna däremot trycker på sådant som förtroende, öppenhet och att vara pålästa Jag ska ha svar 

på situationen innan den uppkommer, alltid ligga steget före (Coach I och III). Ridlärarna är överens 

om att hästarna är viktiga att ”hålla reda” på men det är också viktigt att veta vad de som rider har för 

förväntningar. Dessa förväntningar kan också bli en svårighet då det idag är grupper med många 

individer med olika behov.  

 

Inom alla roller ser man sig själv som positiv och vill att den utövande ska ha roligt, samtidigt som 

man, framförallt som tränare, upplever att det är högre och högre krav på den utövande idag. Utövare 

ska nå höga mål snabbt och har inte alltid förståelse för vägen dit. Många unga är inte medvetna om 

att det krävs hårt arbete för att nå toppen Om du säger till en ung ryttare att du måste träna på ett 

visst sätt är det inte säkert att den orkar göra det för att det är obekvämt eller jobbigt, det är en stor 

skillnad sedan förr (Tränare III). Samtidigt som man ska vara positiv i sin ledarroll nämner i princip 

samtliga respondenter att man måste kunna sätta ner foten ibland och vara ”hård men rättvis” det 

gäller framförallt situationer när hästen kommer till skada eller blir orättvist behandlad. Det finns 

tillfällen då jag bett ryttare lämna ridhuset för att de ej uppfört sig rätt gentemot hästen (Ridlärare 

II). Coacherna lägger till ytterligare en dimension på detta då de nämner att de ska vara så pålästa och 

så insatta i situationerna som uppstår att de kan hantera den direkt när den uppstår och vara en 

problemlösare. Jag ser det som en ständig växling mellan att vara tränare och coach, ibland också 

ridlärare. Du måste veta när du ska gå in och agera och undervisa och när du ska vara peppande 

och ha en övergripande koll på situationen (Coach II). Frågan är om dessa personer någonsin lämnar 

sin ledarroll? Är det så starkt förknippat med dem som person att det sitter i ryggmärgen? När det 

gäller ridlärarna är de ganska klara över att de är när de har lektion och elever i stallet som de faktiskt 

är ridlärare och då utövar ett ledarskap i ridhuset. Där inne varierar dock inställningen till eleverna 

alltifrån att vilja veta mycket om eleverna och deras dagsform till att behöva gå in och vara auktoritär. 

Här anser framförallt en av ridlärarna att hästarna är en av de avgörande faktorerna för hur hon utför 

sitt ledarskap Är det måndag eftermiddag, kallt ute och nybörjarlektion med urpigga ponnys – då 

måste jag kunna styra hästarna lika mycket och kanske till och med mer än jag kan styra barnen 
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(Ridlärare III) I ridlärarrollen framgår att säkerhet är en väldigt viktig aspekt då det är en hel del 

orutinerade ryttare som undervisas, för att hålla ordning på hästar, elever, föräldrar, medhjälpare eller 

annat krävs ibland att man går in och styr upp för att få ”ordning och reda”. Samtidigt som säkerhet 

och hästar är av stor vikt vill man också ge sina elever en bra och trevlig ridstund. Det är viktigt att 

vara en bra förebild, något som de litar på i alla situationer. Förväntningarna är ibland svåra att leva 

upp till eftersom många ridelever har höga krav och ibland dålig självinsikt beträffande sin ridning. 

 

Ledarrollen 
För samtliga respondenter som ”lever och arbetar med sitt intresse” är det inte alltid självklart när 

man går in och ut i ledarrollen. En av ridlärarna beskriver det som att det är när hen parkerar bilen vid 

ridskolan som hen blir ridlärare.  Med glimten i ögat säger den mest erfarna ridläraren: Hemma 

försöker jag låta bli att peka med hela handen liksom, men annars är rollen rätt så djupt rotad ha ha 

ha (Ridlärare III). Något som viss sanning ligger bakom då hen arbetar väldigt mycket såväl sena 

kvällar som tidiga morgnar. Ridlärarna skiljer sig lite åt i sättet att beskriva sina ledarroller någon 

framhäver att hon är väldigt social och personlig Jag tror de tycker att jag är glad och positiv, ganska 

tydlig och ibland lite sträng och snäll (Ridlärare I), någon försöker alltid tänka sig in i personens 

situation men ändå kräva att de anstränger sig Jag tror de uppfattar att jag är positiv och pushig, är 

ganska hård och har ganska höga krav vilket jag själv inte tyckt så det är intressant… (Ridlärare II) 

och någon är ganska bestämd Jag tror de uppfattar mig sträng och sådär, säkert lite läbbig 

(Ridlärare III).  Samtidigt säger alla att de försöker anpassa efter vilken typ av grupp det handlar om, 

vuxna, ungdomar eller barn.  

 

Tränarna, till skillnad från ridlärarna, har sin tränarroll mer eller mindre alltid. Samtliga menar att det 

kan höra av sig elever när som helst med frågor om diverse olika saker. En av dem som också är aktiv 

tävlingsryttare säger att det är svårt men också bra att pendla mellan att vara ryttare och tränare, det 

ger en bra grund att analysera saker ur ett ryttarperspektiv. Det är svårt att säga när man börjar och 

slutar….( Tränare II). Den tränare som varit aktiv under längst period ställer också gärna upp när 

elever ringer, men med viss begränsning. Annars skulle jag inte ha något eget liv( Tränare III). Ord 

som dyker upp när tränarna beskriver sin ledarroll är sådant som: bra förebild, respektera dem man 

har runt omkring sig, positivt beröm, fokuserad på hästen, diskutera problem, stabil punkt, trygghet, 

få eleven att tänka själv. Tränarna är överlag noga med att lära känna dem de undervisar så att de har 

en uppfattning om hur situationen är för eleven. Är det en tjej som är 16 år, då förstår jag ju att det är 

annat som händer i hennes liv också, så hur fungerar det för den här personen (Tränare I). Men att 

anpassa efter situationen är inte alltid lätt eftersom det kommer många olika ryttare med olika 

kunskapsnivåer som vill träna och mer eller mindre snabbt nå framgång. En lärare i skolan 

undervisar antingen i förskola, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasium eller universitet – 

här ska vi hantera alla roller från förskolelärare till professor vilket kan vara rätt svårt. Jag 

försöker att bara vara mig själv och hitta rätt nivå – vissa vill bara ha jättekul en timme och vissa 

vill gå in på djupet (Tränare II). Att ha tillit i situationen och våga vänta ut frustration är något som 

Tränare III har lärt sig av erfarenhet. Jag tror att mina elever vågar visa nakenheten i en frustration 
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och kan vara ärliga (Tränare III). En ärlig relation ger en bra grund för bra träning menar hen. 

 

Coacherna är liksom tränarna i sin roll hela tiden, men kanske inte med samma regelbundenhet. Det 

beror mycket på när laget ska tävla och när det är intensivare perioder. När jag träffar dem i sin 

utövning, då är jag coach (Coach III.) Det gäller alltså inte bara till häst utan också vid lag-träffar och 

teambuldning och liknande aktiviteter. Något som genomgående dyker upp i coachernas resonemang 

är förmågan att lösa problem och att den förmågan handlar om att ligga steget före och vara förberedd 

på frågor och situationer. Det är något som alla tre coacherna lyfter fram som viktigt.  De ska lita på 

vad du säger, det är väldigt viktigt (Coach III). Att hinna prata och umgås med alla är också något 

som är viktigt för att kunna läsa av hur situationerna upplevs av de olika individerna.  Alla är olika och 

det är viktigt att man lär känna sina lagmedlemmar för att kunna coacha på olika sätt för olika 

individer (Coach II). Att lösa problem både innan de dyker upp och när de uppstått är något som 

samtliga coacher återkommer till. Att vara förberedd och veta vad som händer innan det händer.  

Jag är lite av en problemlösare! (Coach I). En av coacherna pratar om vikten av lugn och känsla för 

att gå in och prata vid rätt tidpunkt Du måste tänka på va du säger, du kan inta bara snacka och 

bluddra. Om du inte vet hur de kommer uppfatta det du säger är det bättre att hålla truten (Coach 

III). En av coacherna lyfter vikten av ordning och reda … alltid när jag får ett projekt skriver jag ut en 

sammanställning där man skriver ner grejer som är viktiga både för sammanhållningen och hur det 

ska drivas och va man har för mål (Coach I). 

 

Viktigast i ledarskapet 
Respondenterna fick frågan om vad de ansåg som viktigt i sin ledarroll, en fråga som är komplex 

eftersom ledarrollen innefattar många olika delar. Många av dem menar att det viktigaste är att kunna 

”ge” eleven något så att den kommer från ridpasset och känner att den är nöjd. Till viss del handlar det 

om kunskapsnivå men det kan lika väl handla om att ha en trevlig stund. Många av respondenterna 

nämnder ord som öppenhet, ödmjukhet, rättvisa och tillit där framförallt coacherna känner att det är 

viktigt att lagdeltagare känner ett stort förtroende för dem som ledare. Nedan sammanfattas de olika 

ledarnas ”viktigaste” aspekter på sitt eget ledarskap. 
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Tabell 3. Viktigt i ledarskapet 

 

Anpassning av ridsportens ledarskap 
 
Vanliga situationer 

Resultatet visar att situationer som dyker upp handlar ofta om hästarna i ridlärar- och tränaryrket. Att 

hästarna är för pigga, att hästen inte passar ryttaren, att hästen är skadad – man vill helt enkelt lösa 

saker som har med hästen att göra eller helt enkelt bara lära utövaren mer. Ridlärarna har 

hästgruppen och människogruppen att ta hänsyn till, det är en situation i sig. Dels kan gruppen vara 

ojämn i sin kunskapsnivå eller så har de olika krav, det kan vara svårt att möta varje individ i en sådan 

grupp menar samtliga ridlärare.  En av ridlärarna menar att det inte är så mycket situationen i sig som 

påverkar ledarskapet utan Det som påverkar mig allra mest, när jag varit en dålig ridlärare, är när 

jag är omotiverad. Till exempel när min häst var halt och jag inte red själv (Ridlärare II). Hen 

menar att i denna situation kändes det som hen inte visste vad hon höll på med.  

Tränarna poängterar att nivån givetvis spelar stor roll för situationen och de försöker hitta rätt nivå för 

ryttare och häst, det är detta som kan bli svårt om ryttaren inte har självinsikt eller om hästen verkar 

må dåligt på något sätt. Givetvis kan sådant som humör hos dem som rider påverka påpekar en av 

tränarna. Jag försöker gå in i timmen blank, se vad häst och ryttare behöver och på så vis hitta rätt 

(Tränare II). En annan tränare uttrycker vikten av delmål Jag vill verkligen lära mig det här 

hantverket och på vägen finns tävlingar/stationer so kan vara delmål, helst inte OS 2020 för det blir 

ogreppbart. Mål nära är bra. Det stora målet kan finnas där och glimma till någon gång (Tränare 

III). En av tränarna nämner uttryckligen hur viktigt det är att adaptera till situationen – det gäller att 

kunna göra allt ifrån att trösta till att peppa samt ha kontakt med föräldrar. En viktig del i ledarskapet 

blir att lära sig läsa olika människor. 

 

Tränare I: tro på sig själv och våga misslyckas och prova igen, hästen måste tas hänsyn till 

Tränare II: att eleven lär sig någonting, det ska vara inspirerande, komma ett steg längre, hitta nivån och 
uppmuntra där 

Tränare III: att de känner att de får något med sig, får en förbättrad kunskap om hur de ska vidareutveckla sig och 
sin häst, att man förstår deras mål och är enig och respekterar förmåga och satsningar. 

Coach I: att man är rättvis och vågar sätta ner foten, stå för det man sagt, ordning och reda, lyssna, vara 
förtroendeingivande, stötta och peppa mentalt, vara positiv och uppmuntrande! 

Coach II: engagemanget, att alla blir sedda och är lika mycket värda, tydlighet, rak och ärlig 

Coach III: tillit, lugnande när det hettar till, god strateg, planera, ha idéer, finnas med hela vägen, se helheten 

Ridlärare I: eleven ska alltid ta med sig något positivt, ge dem bra självförtroende för sin prestation, lyfta det 
positiva. 

Ridlärare II: öppenhet, ödmjukhet, ha system och rutiner, vara kreativ, anpassa undervisningen, vara kunnig och 
mottaglig för kritik och feedback 

Ridlärare III: barnen ska vara trygga och det ska gå bra, de ska lära sig rida och utvecklas på sin nivå, 
individanpassa, auktoritär men personinriktat, äldre ryttare ska ha en trevlig stund. 
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För coachen är situationen kanske inte lika given som för ridlärarna och tränarna eftersom situationen 

kan variera beroende på oförutsedda händelser. Samtliga coacher menar att det är viktigt att vara 

påläst och i förhand kunna hantera även situationer man inte räknat med. Något som kommer fram 

gång på gång handlar om att coachen ska behålla sitt lugn, att ha en plan B och inte låta ”fel” saker 

påverka tävlandet. Vet man vad man ska göra i olika situationer så påverkar det inte negativt att det 

händer saker och ting, snarare blir jag mer engagerad. Jag har i och för sig inte så lätt för att bli 

stressad (Coach I).  Två av coacherna, coach II och coach III har varit i sina roller länge och är erfarna. 

De båda nämner att mycket handlar om känsla och att kommunicera rätt saker vid rätt tillfälle. Det 

kan lätt bli missförstånd om kommunikationen inte fungerar som den ska, så kommunikationen är 

viktig för situationen. Coach III är väldigt tydlig i vad som påverkar mest, nämligen målet. Det som 

påverkar mig är målet du ska nå, resultatet påverkar ohyggligt mycket. Ska de vinna OS eller ska de 

vinna allsvenskan, målet är viktigt att man når. Mål och delmål, når du inte riktigt ända får du ta 

dig en funderare (Coach III). Givetvis finns det sådant som påverkar möjligheterna att nå målet också 

exempelvis material, resurser, hästar, omgivningen som sådan, föräldrar, äkta hälfter, arbetssituation 

osv. Coach III poängterar att det är väldigt viktigt att ha reda på hur den aktive har det ”på 

hemmaplan” för att förstå och kunna göra ett upplägg på bästa sätt. Har man inte kännedom om dem 

man coachar så kan det bli orimliga krav som ställs. Om detta samtalar Coach III mycket med sina 

aktiva utan att tränga sig på. 

 

Svåra situationer 

Resultaten visar att samtliga respondenter upplevt svåra situationen, men att det kan vara svårt att 

skilja dem åt från ”vanliga situationer”.  Det som tränarna framhåller är att de har ett ansvar för att 

sätta stopp när det blir farligt och inte fungerar. Det kan handla om allt ifrån att ryttaren inte har 

självinsikt till att hästen inte verkar må bra eller att häst och ryttare inte passar ihop. En situation man 

kommer fram till efter en längre period är när man märker att det här inte är hästen för dig riktigt, 

det är inte lätta samtal och kan ta tid (Tränare III). Att kunna utföra den typen av samtal kräver att 

man ställer pedagogiska frågor om framtiden och hur den aktive upplever att det fungerar. Går det 

långt, menar Tränare III, så kanske man till och med får säga att man inte kan ha eleven längre. En 

annan svårighet som samtliga tränare nämner är att många vill nå resultat fort vilket inte går. Ofta vill 

ju eleverna att det ska gå fort och det gör det ju inte, jag har en bromsande roll i det fallet och det är 

ju inte så roligt och kan skapa spänningar. Men jag måste förmedla det jag tror på (Tränare II).  

Eftersom tränarna upplever att de är tränare mer eller mindre hela tiden så kan de i vissa fall komma 

nära sina elever och då få veta om exempelvis tragedier på ett privat plan. Tränare III har varit med 

om detta och i denna svåra situation ställde hen öppna frågor som inbjöd till samtal men eleven själv 

fick välja om hen ville prata. Det kan också vara svårt att hantera ett misslyckande menar Tränare I: 

När man har ett riktigt jäkla misslyckande och helst bara vill vända på klacken, då är det lika bra 

att försöka ta det direkt, framförallt om det är barn (Tränare I). En fördel som en av tränarna 

nämner, även i svåra situationer, är att den aktive faktiskt gör något den vill göra – en hobby – och det 

är ett bra utgångsläge som pedagog. 
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För coacherna handlar de svåra situationer om situationer som är mer i ”skarpt läge” och kopplade till 

själva tävlingssituationen. Det kan vara allt ifrån att hantera svår nervositet, dåliga förlorare, ta ut lag, 

skadade hästar, regelfel under pågående tävling, osämja inom laget osv. Men det svåraste menar 

Coach III är En mängd situationer som du aldrig kan planera, du måste ta fatt i dem direkt, du 

måste veta vad som händer, allt som händer. Måste vara steget före – hur kan det här bli nu? Det 

kan vara otrevliga saker du måste ta hand om också och kanske lösa på olika sätt (Coach III). För att 

kunna hantera de svåra situationerna menar coacherna att ett lugn är viktigt och att göra rätt sak i rätt 

tid. Fokusera på att prestationen blir bra är det viktigaste. Exempelvis kan det hända något men häst 

eller ryttare som inte är bra om andra i laget får veta innan de ska prestera, då kan det kännas tufft att 

skilja den ”drabbade” personen åt men det kan vara ett måste. Något som nämns är också det svåra i 

att vara närvarande precis hela tiden och ha koll på mer än alla andra. Coach I som är yngre och 

mindre erfaren än Coach II och Coach III menar att åldern kan vara svår ibland då hon inte får den 

respekten hon kanske borde ha  Jag är ganska liten och ser ung ut så ibland har jag svårt att bli 

tagen på allvar, och där har jag i många fall fått bevisa att jag kan genom min 

problemlösningsförmåga och mitt sätt att hantera människor (Coach I). 

Ridlärarna tycker lite olika om svåra situationer det kan exempelvis vara när upplägget spricker och 

man måste förändra lektionen, men det gör det ofta så det upplevs inte som så svårt. Ett jobbigt samtal 

som Ridlärare II upplever är när eleverna inte är snälla mot hästarna, då är hon bestämd och säger 

ifrån. Ridlärare I nämner svårigheten att anpassa ridundervisningen för dem med speciella behov till 

exempel ADHD och veta hur eleven reagerar i olika situationer. Det kan också vara svårt att inom den 

begränsade tid ridlektionen är på hinna förmedla en känsla till dem som ska lära sig, alla har olika sätt 

att lära och det upplevs som en svårighet. 

Tabell 4. Situationsvariabler inom respektive roll 

Ridlärare Hästens form och dagsform, gruppen som undervisas, inlärningsförmåga och självinsikt, nivå, 

egen motivation, ryttares mål med ridningen, egen motivation 

Svåra situationer: olika inlärnings behov, klagomål på hästar, tiden, inlärningsförmåga 

Tränare Hästens form och dagsform, personen som undervisas, inlärningsförmåga och självinsikt, nivå 

för ryttare och häst, kommunikation, föräldrar, delmål 

Svåra situationer: dålig självinsikt, privatliv, misslyckande, hästar som inte trivs, ryttare-häst, 

föräldrar 

Coach Hästens tävlingsform, ekipaget, oförutsedda händelser, MÅL, resultat, omgivningen (arbete, 

familj osv) 

Svåra situationer: nervositet, dåliga förlorare, ta ut lag, skadade hästar, regelfel under 

pågående tävling, osämja inom laget, oförutsedda händelser 
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Tydliggörande av ledarskapet 

Medvetenhet om ledarrollen och dess innebörd 

Resultatet visar att samtliga respondenter är medvetna om sin ledarroll och att de vuxit in i den med 

erfarenhet. Ju mer erfarenhet de har och desto tryggare de är i sig själva inser de att de kan göra rollen 

till ”sin egen” och kanske inte alltid gå på samma linje som alla andra. Ju äldre man blir desto mer 

mottaglig för saker blir man ju (Ridlärare I). De av respondenterna som har mest erfarenhet kan 

också se lite olika perspektiv idag exempelvis skilja åt sina roller som både ryttare/tränare, 

tränare/coach, ridlärare/tränare osv. En av coacherna säger såhär kring när hen upplevde skillnaden 

mellan tränaryket, ridläraryket och att vara coach Jag förstod skillnaden när jag själv gick 

utbildningar av olika slag och då upptäckte vilka otroliga redskap en coach har! Från det gamla 

militära envägskommunikation så blir det istället en trevägskommunikation 2015! (Coach II).  För 

några av respondenterna har det också varit tydligt och klart att de varit ledare och det är heller ingen 

som ifrågasatt dem i deras roller. Ibland glider frågor om ledarskap in på sådant som har med hästen 

och ridning att göra, det gäller samtliga respondenter, dock är detta inte så konstigt eftersom hästen 

finns med i ledarsituationen. Upplägg och mål är inget som diskuteras explicit utom för coacherna där 

prestationen blir viktig. Ridlärarna är de som gör dettta minst utom för kanske de som rider i 

träningsgruppen. Tränarna upplever att detta samtal sker kontinuerligt utan att der är direkt uttalat. 

Man följer upp efter hand. 

 

Ledarutbildning inom ridsporten 

Eftersom respondenterna har olika erfarenheter inom ridsporten och har genomgått olika utbildningar 

så är det lite olika svar på frågan om vad de skulle önska sig gällande utbildning inom just ledarskap.  

Tabell.5 Utbildningsbehov enligt de olika rollerna 

Utbildningsbehov Ridlärare Tränare Coach 

Inlärning för människor med särskilda 

behov 

II I  

Pedagogik och kommunikation II I  

Ledarstilar I II  

Mötas internationellt  I  

Mötas inom kåren  I  

Baskunskap ledarskap  I  

Coacher från olika idrotter   II 

Mentorskap (och yngre coacher i ett system)  I I 

Psykologi och gruppdynamik I   

Mental träning I  I 
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Framtiden 

Resultatet visar att tränarna tror att kraven kommer fortsätta att bli högre på såväl dem själva som de 

aktiva. Elever vill ha bättre resultat snabbt och vill ha mer ut av tränarna – kanske mer 

helhetslösningar där man också får tips om utfodring och skötsel. Tyvärr upplever tränarna att det 

blivit ett allt tuffare klimat prestationsmässigt: Det finns ändå så mycket prestationshets i sporten. 

Det blir inte bättre, kraven måste komma och måste vara realistiska och komma av lust de krav man 

har på sig själv (Tränare III).  Till viss del kan detta ha att göra med att det läggs enorma resurser i 

form av tid och pengar på hästar och ponnys. Det är mycket vi tränare kan göra i framtiden, vi 

behöver en ledarskapskurs helt klart! (Tränare II).  Att alla är barn av sin tid är något som också 

nämns i resultatet hos såväl ridlärare, tränare som coacher det är viktigt att hänga med i 

samhällsutvecklingen gällande pedagogik och inlärning men också våga ställa krav. Ibland är det svårt 

för unga att förstå att allt inte kan hända NU utan vissa saker måste få ta tid. Barn och ungdomar idag 

är inte så vana att göra som någon säger om du förstår vad jag menar (Tränare III). Generellt sett 

verkar samtliga respondenter känna ett behov av just ledarutveckling. Denna aspekt finns ofta med vid 

kurser och utbildningar men då finns också mycket annat som ska hinnas med exempelvis 

grenspecifika frågeställningar eller diskussioner om hästar och tävling.  

 

Diskussion  

I diskussionen kommer jag att diskutera ledarskapet hos respondenterna generellt och lyfta ut 

olikheter som kan vara intressanta. Jag har valt att dela upp i kapitel ”Typer av ledarskap” där jag 

försöker se vilka olika ledarstilar som kan sammankopplas med respondenternas upplevda ledarskap. 

”Ledarens handlingsutrymme” handlar om hur de upplever att det går att påverka sitt ledarskap ur 

olika perspektiv, i kapitlet ”Att anpassa sitt ledarskap” gör jag en ansats att försöka analysera och 

diskutera de olika aspekter som påverkar respondenternas val av ledarstil. Slutligen diskuterar jag 

”Framtiden för ledare inom ridsporten” och diskuterar utvecklingspotential vad gäller 

ledarskapsutbildningar i ridsporten samt intressanta områden för fortsatt forskning.  

 

Typer av ledarskap 
Att ledarskapet är beroende av många faktorer är väl känt, detta kommer att behandlas under rubriken 

Anpassning till situationer. I detta kapitel försöker jag utläsa vilka typer av ledarskap som döljer sig 

bakom de olika ledarnas beskrivelser av sina upplevelser som ledare. Som avstamp i litteratur 

använder jag mig av ett uppgiftsorienterat ledarskap (UL), ett personinriktat ledarskap (PL), ledarskap 

med fokus på information(FI), fokus på relationer (FR) och fokus på struktur (FS)(Hersey & 

Blanchard, 1993). För att sammanställa ledarnas olika synsätt använder jag mig av tabell 3 ”Viktigt i 

ledarskapet” med en extra kolumn där jag nämner förkortningarna som en tolkning av resultatet.  
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Tabell 6. Ridsportens ledarskap och dess inriktningar 

 

Av ovanstående kan utläsas att respondenterna, som de själva påpekar, har en mycket komplex 

ledarroll. Ledarna rör sig över ett stort kompetensområde från att vara auktoritära till att vara 

personinriktade, detta beroende på många olika faktorer i miljön som i sin tur också ger 

förutsättningar för olika sätt att kommunicera, hantera konflikter, hitta sin egen och elevers 

motivation (se tabell 1, Önnevik, 2010).  För att inte ha någon längre ledarskapsutbildning bakom sig 

utan framför allt lärt sig med hjälp av erfarenhet är detta imponerande. Man kan säga att det ständigt 

sker en växling mellan uppgiften och personen det vill säga ett mer auktoritärt ledarskap och ett mer 

demokratiskt och personinriktat ledarskap. Att vara auktoritär förknippar en del idag med något 

negativt, men här handlar det just om uppgiften och att eleverna måste handha hästen på ett bra sätt 

för att utföra uppgiften, hanteras inte hästen rätt är det tydligt att en del upplever att de får gå in i en 

mer auktoritär roll: Det finns tillfällen då jag bett ryttare lämna ridhuset för att de ej uppfört sig rätt 

gentemot hästen (Ridlärare II). Å andra sidan önskar alla ledare, framförallt tränare och ridlärare, att 

personerna som kommer och tränar ska få höjd kunskapsnivå och en trevlig eller lärorik stund på ”rätt 

nivå” – här ser vi istället en stor inriktning på personen/gruppen snarare än att lösa själva uppgiften 

(träningen) för dagen.  Tränare och coacher nämner också att det är viktigt att veta mer om personen 

de leder, vad som händer i livet i övrigt är en sådan sak som kan spegla av sig på vederbörandes 

prestation. Är det en tjej som är 16 år, då förstår jag ju att det är annat som händer i hennes liv 

också, så hur fungerar det för den här personen (Tränare I). Här kan vi se en skillnad i hur de olika 

ledarrollerna ser på hur mycket de vill veta om personen de är ledare för. En av ridlärarna påpekar att 

Tränare I: tro på sig själv och våga misslyckas och prova igen, hästen måste tas 
hänsyn till 

UL,PL, FR 

Tränare II: att eleven lär sig någonting, det ska vara inspirerande, komma ett steg 
längre, hitta nivån och uppmuntra där 

UL, PL, FI, FS 

Tränare III: att de känner att de får något med sig, får en förbättrad kunskap om 
hur de ska vidareutveckla sig och sin häst, att man förstår deras mål och är enig 
och  respekterar förmåga och satsningar. 

UL, FI, FR 

Coach I: att man är rättvis och vågar sätta ner foten, stå för det man sagt, ordning 
och reda, lyssna, vara förtroendeingivande, stötta och peppa mentalt, vara posiitvi 
och uppmuntarnde! 

UL, PL, FI, FS, FR 

Coach II: engagemanget, att alla blir sedda och är lika mycket värda, tydlighet, rak 
och ärlig 

PL, FR, FS 

Coach III: tillit, lugnande när det hettar till, god strateg, planera, ha idéer, finnas 
med hela vägen, se helheten 

UL, PL, FR, FS, FI 

Ridlärare I: eleven ska alltid ta med sig något positivt, ge dem bra självförtroende 
för sin prestation, lyfta det positiva. 

UL, PL, FR 

Ridlärare II: öppenhet, ödmjukhet, ha system och rutiner, vara kreativ, anpassa 
undervisningen, vara kunnig och mottaglig för kritik och feedback,  

PL, FR, FS 

Ridlärare III: barnen ska vara trygga och det ska gå bra, de ska lära sig rida och 
utvecklas på sin nivå, individanpassa, auktoritär men personinriktat, äldre ryttare 
ska ha en trevlig stund. 

UL, PL, FI,  
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det är omöjligt att veta allt om alla eftersom det är många elever som rider i veckan, någon av dem vill 

gärna vara personlig men drar en tydlig gräns till privatlivet. Tränarna däremot behöver känna till sin 

elev lite mer, veta mer om häst och nuläge för att kunna genomföra träningspasset. Coacherna är de 

som vill veta allra mest om personerna de leder – till och med så att en av dem gör hembesök för att 

ringa in hur personerna i laget har det. Detta kanske är något att ta vidare till ledarutbildningen inom 

ridsporten eftersom det upplevda ledarskapet på så vis skiljer sig åt. Att växla och försöka uppnå 

ovanstående mål i sin ledarroll är situationsanpassning i hög grad (Hersey & Blanchard, 1993). Frågan 

är om ledarna överhuvudtaget reflekterar över denna situationsanpassning eller om det sker naturligt 

och med erfarenhet som grund? Eftersom samtliga reflekterar innan de ger svar på frågan tolkar jag 

detta som att de är medvetna om vad som sker. Däremot kanske det skulle kunna ske mer effektivt i ett 

inledande skede, när de var nya i yrket kanske det inte alls såg ut på detta vis. Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist (1999) nämner att andra viktiga uppgifter en ledare har är att engagera, uppmuntra och 

komma med konstruktiv kritik samt att låta beslut föregås av diskussion för att främja delaktighet och 

dra nytta av olika sorters kompetens. Ledaren kan också fylla en stöttande och lagbyggande roll, 

exempelvis vid kriser och konflikter. Här ser vi ytterligare bevis på att ledarna är väl medvetna och 

anpassar sitt ledarskap. Exempelvis önskar alla ledare att de ses som positiva och delaktiga, de vill ”ge 

allt” i situationen oavsett de är ridlärare, tränare eller coach. Vad gäller konflikter och kriser är det 

framförallt coacherna som nämner förberedelse inför sådana, här har de dock inte gått in i detalj på 

hur de löser exempelvis konflikter.  

Idrott är en viktig del i många barn, ungdomar och vuxnas vardag. De kommer till sitt utövande för att 

lära sig, fostras och för att ha en trevlig stund. Detta är något som samtliga respondenter är väl 

medvetna om och som påverkar dem mycket i sin ledarroll. Samtliga ridlärare och tränare är mån om 

att de utövare som kommer och rider för dem ska känna att de kommer därifrån med ökad kunskap. 

Men det är minst lika viktigt att vuxna utövare känner att de får en trevlig stund (Ridlärare III). Att ge 

de utövande vad de är ute efter kan givetvis ha att göra med att idrotten ridsport är en dyr idrott att 

utöva från drygt 8 000 kr per år upp till 20 000 kr eller mer gör att det blir viktigt för ledarna att 

adaptera till situationen som många också påpekar. Om du säger till en ung ryttare att du måste 

träna på ett visst sätt är det inte säkert att den orkar göra det för att det är obekvämt eller jobbigt, 

det är en stor skillnad sedan förr (Tränare III). Att många unga utövare idag känner sig pressade eller 

kanske inte brinner för sitt intresse och svårare lösningar är något som tränarna ofta märker i sitt 

ledarutövande. Att se barnidrott som en ”lek” kan vara svårt när resultat ska nås allt för fort (Redelius 

2013). Detta kan ha med att föräldrar lägger mycket resurser i form av tid och pengar på sina barn när 

det kommer till utövandet (Redeluis, 2013), barnen känner press eftersom de är medvetna om detta.  

 

Beträffande ett militärt ledarskapsutövande (Redelius 2002, Hedenborg 2002) verkar detta, i min 

tolkning av respondenternas svar, vara förknippat med säkerhet framförallt en av ridlärarna att 

hästarna är en av de avgörande faktorerna för hur hon utför sitt ledarskap Är det måndag 

eftermiddag, kallt ute och nybörjarlektion med urpigga ponnys – då måste jag kunna styra hästarna 

lika mycket och kanske till och med mer än jag kan styra barnen (Ridlärare III). Här måste 

ridläraren inte bara vara tydlig gentemot ryttare, föräldrar och eventuella medhjälpare utan hästarna 

måste också förstå att hen ”menar allvar”. Då behöver ridläraren gå in i en auktoritär roll och styra 
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med hela handen för att hästarna ska lyssna. I övrigt så verkar ridlärarna reflektera mycket över att de 

är förebilder och vill vara positiva sådana. De utövande litar på kunskapen och det är något som 

Ridlärare II poängterar att hon verkligen tar på allvar Eleverna litar på mig och min kunskap, det är 

något jag måste respektera och ta på allvar även om jag skulle kunna få dem att sitta bakochfram 

och sjunga Kalle Anka (Ridlärare II). Resultatet visar att samtliga ledare är väl medvetna om att de är 

förebilder. Även om det skiftar när ledarrollen ”börjar och slutar” så är de alltid i sin yrkesutövning när 

de är på arbetsplatsen eller träffar utövare, tränarna upplever att de bär ledarrollen mer eller mindre 

alltid. Att en medvetenhet om att de är förebilder finns är positivt då tidigare forskning har visat att 

detta är något som formar flickor i stallet, dessa vill vara en del i en gemenskap och ser upp till dem 

som är äldre och ”duktiga” (Forsberg, 2007). I och med detta kan man se stallet som en tydlig 

ledarskapsskola för unga i och med de förebilder de har i ridlärare, tränare och coacher. 

Respondenterna är också väl medvetna om sin ledarroll och nästan alla tror att det är klart och tydligt 

för omvärlden också. Här ser vi att en viktig bidragande faktor är erfarenheten och därmed också att 

kunskapen har ökat (Redelius, 2013).  

 

I Lundesjö-Kvarts (2013) uttryck hästfokus, elevfokus och o-fokus i ridsammanhang ligger 

respondenterna i gränslandet mellan hästfokus och elevfokus. Samtliga är engagerade och bryr sig om 

de utövande men också om hästen. Det är svårt att se några tydliga likheter inom de olika rollerna 

(ridlärare, tränare, coach) gällande vad som är mer eller mindre viktigt. Det man kan säga är att ingen 

av respondenterna önskar att hästen kommer till skada på grund av ryttares dåliga självinsikt, korta 

stubin eller dåliga förberedelse – detta leder till att ledaren anammar hästfokus och ”säger ifrån” för 

att hästen inte ska komma till skada. Ledarna känner ett naturligt ansvar inte bara för utövande utan i 

detta fall framförallt för hästen (Forsberg, 2007). Är det däremot en ”normal” träning, utan problem, 

verkar mycket handla om elevfokus där man vill lära ut så mycket som möjligt eller bidra till en trevlig 

stund (Lundesjö-Kvart, 2013). Coacherna är lite annorlunda på så vis att det här handlar mycket om 

att känna personerna i laget men i slutänden är det viktigaste resultat, mål och att leverera när det 

gäller.  Det som påverkar mig är målet du ska nå, resultatet påverkar ohyggligt mycket. Ska de 

vinna OS eller ska de vinna allsvenskan, målet är viktigt att man når. Mål och delmål, når du inte 

riktigt ända får du ta dig en funderare (Coach III). Här kan sådant som massmedia, publik, 

klubb/landslag/förbund också vara sådant som ställer krav. Det innebär ett totalt ansvar (Fahlström, 

2001) vilket en av coacherna poängterar  Jag ska ha svar på situationen innan den uppkommer, alltid 

ligga steget före (Coach I och III). Kanske kan det vara så att coacherna jag intervjuat skulle kunna 

delegera mer? Även om det leder till svårigheten att inte ha kontroll på allt. Coachens roll är komplex 

(Fahlström, 2001). 

Respondenterna är, som tidigare nämnts, väl medvetna om sin ledarroll och har samtliga lång 

erfarenhet inom hästbranschen och vuxit upp i stallet något som givet präglat dem senare i livet 

(Forsberg, 2012). Alla har ridit sedan barnsben och tränat och tävlat själva. De är således själva 

fostrade in i det naturliga ledarskap som Forsberg (2007) nämner i sin forskning. 1) Att vara lugn, 

tydlig och envis, 2) att vara ansvarstagande och ta initiativ, 3) att få andra att ta initiativ och 4) att ta 

avstånd från traditionell feminitet är sådant som lyfts i hennes forskning. Samtliga respondenter tar 

sitt ledarskap på stort allvar och vill lära så mycket som möjligt, coacherna nämner tillit som extremt 
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viktigt och att vara positiv men kunna säga ifrån återkommer hos samtliga ledare. Ingen av 

respondenterna reflekterar över genusperspektivet i sina svar, dock bör påpekas att ingen fråga heller 

var utformad utifrån det perspektivet. Därmed kan konstateras att samtliga, som vuxit upp i stallmiljö, 

kan bekräfta att Forsbergs (2007) tre första teman stämmer in även på deras ledarskap. Även om 

ledarskapet kommit som en naturlig del för respondenterna så nämner en av coacherna Jag förstod 

skillnaden när jag själv gick utbildningar av olika slag och då upptäckte vilka otroliga redskap en 

coach har! Från det gamla militära envägskommunikation så blir det istället en 

trevägskommunikation 2015! (Coach II).  Denna coach är också väldigt medveten om hur hen växlar 

in-och-ut i rollerna som ridlärare, tränare, coach, då hen arbetar inom samtliga roller. Dock är det inte 

alltid tydligt var gränsen går. Ibland pratar man om tränare som coach och ibland är coachen tränare 

att detta kan vara svårdefinierat kanske kan ha att göra med att uppdragen för tränare och coacher inte 

alltid är väl uttryckta. Det är inte ovanligt att det bland annat på grund av skillnad i tidsåtgång, 

arbetsbeskrivningar och anställningsformer för tränarna, är svårt att beskriva deras arbetsområde 

(Fahlström, 2001), detta är något som kan göra coachens roll svår att hantera. Jag ser det som en 

ständig växling mellan att vara tränare och coach, ibland också ridlärare. Du måste veta när du ska 

gå in och agera och undervisa och när du ska vara peppande och ha en övergripande koll på 

situationen (Coach II). 

 

Ledarens handlingsutrymme 
Det är inte alltid lätt att arbeta med sin stora hobby. Problem som kan uppstå är att skilja på arbete 

och fritid och svårigheter att säga ”nej”. I Forsbergs (2012) studie om entreprenörskap visar hon hur 

samtliga i studien haft vad hon beskriver som modet att gå från ide och hobby till affärsverksamhet, 

passionen har skapat idén. Kvinnorna i studien är trygga i utmaningen och känner sig trygga i att fatta 

beslut och driva verksamheter, mycket tack vare sin stallerfarenhet. En följd av att arbeta med sin 

hobby är att arbetet engagerar på ett sätt utöver själva yrkesengagemanget. När börjar och slutar 

ledarskapet för ridlärare, tränare och coacher? Lättast att uttrycka detta verkar ridlärarna ha, även om 

en av dem med glimten i ögat nämner att hen ”försöker att inte peka med hela handen hemma” så 

verkar det relativt klart och tydligt vara så att de på ridskolan och i den undervisande situationen är i 

sin ledarroll. Tränarna har det däremot svårare, Det är svårt att säga när man börjar och slutar 

(Tränare II) Den tränare som varit aktiv under längst period ställer också gärna upp när elever ringer, 

men med viss begränsning. Annars skulle jag inte ha något eget liv (Tränare III). Här ser vi tydligt en 

reflektion över att andra människor hör av sig kring sin hobby till någon som arbetar med sin hobby 

men som har annat att fylla sin fritid med. Linjen är svår att dra ibland (Forsberg, 2012). Coacherna 

har både lätt och svårt att svara på frågan om när ledarskapet börjar och slutar. Givet är 

tävlingssituationen, men bakom den ligger mycket avsuttna träffar och till och med hembesök. Alla är 

olika och det är viktigt att man lär känna sina lagmedlemmar för att kunna coacha på olika sätt för 

olika individer (Coach II). Svårigheten med att veta när ledarrollen börjar och slutar är något som kan 

påverka eller vara påverkat av ledarens handlingsutrymme. Omgivningens syn på ledaren kan ses som 

det yttre handlingsutrymmet och hur ledaren själv tolkar sitt ledarskap kan ses som ett inre 

handlingsutrymme (Hagström, 1990). Här kan dock bli problem om det inre och yttre 
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handlingsutrymmet inte stämmer överrens med varandra, exempelvis om utövare hör av sig på 

olämpliga tider och inte respekterar att ledarna har en ”annan hobby”.  

När individen tolkar de uppgifter och mål som finns samt de metoder som ska användas uppstår 

grader av ”frihet” detta kan ses som handlingsutrymmet. När det gäller att värdera och utvärdera det 

uppnådda resultatet påvisas en viss typ av frihetsgrad (Ellström, 1992). Här ser vi att framförallt 

coacherna arbetar med sitt handlingsutrymme aktivt. De har tydliga mål och en plan att nå målet. När 

det gäller ridlärare och tränare har de ett upplägg och målen kommer oftast efter hand, kanske är det 

så att tränarna har lite tydligare mål än ridlärarna på grund av att de oftast undervisar individuellt och 

ridlärarna undervisar i grupp. Det är omöjligt för ridlärarna att ta hänsyn till varje individs personliga 

mål även om de kan vara medvetna om dem. Handlingsutrymmet ser alltså olika ut för 

respondenterna. Coacherna kanske har mest begränsat handlingsutrymme till att börja med, men då 

de lär känna sina lagdeltagare kan detta bli utökat och kanske till och med störst. Tränarna har ett 

handlingsutrymme som präglas mycket av att den utövande ska komma därifrån med ökad kunskap, 

det ses till stor del som målet och bidrar också till graden av handlingsfrihet i ledarskapet. Ridlärarna 

har större grupper att ta hänsyn till och i dessa grupper individer med olika behov, detta begränsar 

handlingsutrymmet en hel del men kan också göra det stort då gruppen ses som en helhet. Det är alltså 

individerna/utövarnas intentioner och mål som genom hur de uttrycks i 

träningen/tävlingen/ridlektionen skapar ledarnas handlingsutrymme (Hagström, 1990). Det 

handlingsutrymme som ledaren har blir således en tolkning av hur hen agerar utifrån de möjligheter 

och hinder som finns i själva situationen men också hens bakgrund. (Hagström , 1990). En tränare är 

tydlig med situationens inverkan på handlingens utförande En lärare i skolan undervisar antingen i 

förskola, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasium eller universitet – här ska vi hantera alla 

roller från förskolelärare till professor vilket kan vara rätt svårt. Jag försökera att bara vara mig 

själv och hitta rätt nivå – vissa vill bara ha jättekul en timme och vissa vill gå in på djupet (Tränare 

II). Inom olika idrotter råder olika kulturer vilket också ger förutsättningar för hur idrottsledarna kan 

arbeta. Det här är något som speglas i en av coachernas resonemang kring att åldern spelar roll för 

hennes handlingsutrymme som ledarskap.  Jag är ganska liten och ser ung ut så ibland har jag svårt 

att bli tagen på allvar, och där har jag i många fall fått bevisa att jag kan genom min 

problemlösningsförmåga och mitt sätt att hantera människor.(Coach I) Kulturen kräver av hen att 

hen tydligt visar att hon är ”värd” coach-uppdraget trots ålder och litenhet något som hen gör genom 

att bland annat planera och strukturera sitt arbete ordentligt och därmed också skapa sitt eget 

handlingsutrymme. Ett annat exempel på en tillåtande kultur är det som tränare III ger uttryck för i 

sin berättelse om svåra samtal och personliga tragedier hos utövare. Här får hen ett stort förtroende då 

den utövande öppnar sig och detta förtroende innebär också ett handlingsutrymme med större insikt. 

Såväl ridlärare, tränare som coacher är stora delar av hur kulturen upplevs av utövande – är den 

tillåtande eller är den restriktiv – det kan till stor del prägla hur handlingsutrymmet och ledarskapet 

utövas (Redelius, 2013). 
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Att anpassa sitt ledarskap 
Resultatet visar att det inte är så många av ridlärarna och tränarna som har ett uttalat upplägg utan 

det sker efter hand för tränarna eller i form av en terminsplanering för ridlärarna. Coacherna däremot 

påpekar att det är viktigt att prata om upplägg med varje individ så att de är redo när det gäller. Här 

blir coachens roll alltså mer komplex (Fahlström, 2001). Ur detta perspektiv handlar coach-

ledarskapet om att planera, organisera och kontrollera arbetet men också om att ha en bra relation 

sinsemellan samt en överensstämmande relation. Ridlärarnas ledarroll handlar också mycket om att 

ha en plan för kommande ridlektion, något som samtliga påpekar är av stor vikt även om det ibland på 

grund av hästar/ryttare/väder/vind får ändra planen och göra något helt annat. Relationen till 

ridlärarnas elever är viktig och här poängteras framförallt att de ska vara positivt och tryggt i ridhuset. 

Tränarna är de som fokuserar mest på relationen i detta fall, planen uppstår mer i situationen 

beroende på dagsform hos ekipaget. Jag försöker gå in i timmen blank, se vad häst och ryttare 

behöver och på så vis hitta rätt (Tränare II). Detta förklarar komplexiteten i ridsportens ledares 

ledarskap; att vara flexibel och växla mellan olika sätt att leda är av stor vikt. Ledarskap har olika 

betydelser för olika människor (Hersey & Blanchard, 1993, Petersson & Waerner, 2005). Hersey och 

Blanchard (1993) nämnder det personinriktade samt uppgiftsinriktade ledarskapet, där ledaren är 

prioriterar olika saker, å ena sidan är personerna som ska utföra arbetet viktiga å andra sidan är 

uppgiften som ska utföras viktig. Det kan vara svårt att prioritera mellan dessa typer av ledarskap då 

det är viktigt både att exempelvis fatta beslut och strukturera arbetet samt att kommunicera och 

informera personerna som ska utföra arbetet (Hersey & Blanchard, 1993). Beroende på tidspress, 

situation, vilken eller vilka personer du leder och vilket handlingsutrymme ledaren ges (av sig själv och 

av andra) kan utförande t av ledarskapet se olika ut (Mintzberg, 1975; Tengblad, 2006 i Alvesson, 

2014). Det är också något som samtliga av ridsportens ledare ger uttryck för; du ska möta 

människorna och vara positiv men du får inte vara rädd att sätta ner foten om det behövs.  

 

När det gäller tid och rum i ridsportens ledares ledarskap är det inte alltid lätt att dra gränsen. Givet 

blir en specifik ridlektion, träning eller tävling lätt att skönja då dessa har en tydlig start- och stop-tid. 

Det kan vara en fördel att situationen är begränsad på det viset då det blir lättare att analysera och 

”välja” ledarskap (Alvesson, 2014). Utmaningen för samtliga respondenter är att de ju har sin ledarroll 

även utanför ovan nämnda situationer, något som de själva ger uttryck för. Det kan vara allt från att 

parkera bilen vid ridskolan till att åka hem till lagdeltagare för coachen. Eftersom situationerna 

varierar och alltså inte bara handlar om en specifik situation blir ledarskapet ännu svårare att ringa in 

och därmed också svårare att situationsanpassa (Alvesson, 2014). För ridlärarna som undervisar i 

grupp läggs en dimension till in i detta, nämligen gruppens sammansättning och integriteten mellan 

ledare, grupp, rum och språk allt detta påverkar utövandet av idrotten (Bergsten, 2007). 

 

Att hästen står i centrum är något som Forsberg (2007) menar gör arbetet för flickor i stallet 

engagerade i olika typer av aktiviteter. Detta är också en fördel menar en av tränarna som poängterar 

att ryttaren faktiskt är där för att göra något hen tycker är roligt och det då blir ett ”pedagogiskt 

guldläge”. Att utgå från detta perspektiv gör att situationen präglas av positivt tänkande från såväl 

ryttare som tränare i detta fall. Därtill kommer svårigheten som framförallt ridlärarna och någon av 



32 
 

tränarna har märkt – att många unga idag är i behov av specialpedagogik och kanske inte alltid kan 

nås av samma typ av upplägg som övriga i gruppen eller på träningen. En annan svårighet som coacher 

och tränare upplevt är ”prestationshetsen. Det finns ändå så mycket prestationshets i sporten. Det 

blir inte bättre, kraven måste komma och måste vara realistiska och komma av lust de krav man har 

på sig själv (Tränare III). Detta är en svårighet inom idrotten då många ledare utöver glädjen och 

leken också fokuserar på prestation och framgång (Redelius, 2002), detta är dock inget som 

respondenterna i denna studie ger uttryck för. Snarare önskar de att utövare generellt insåg att det tar 

tid att lära sig och nå resultat.   

 

Nedan har jag gjort ett försök att sammanfoga situationsvariabler för ridsportens ledare i en tolkning 

av Mintzbergs (1980) modell ”contingency-theory”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Det situationsanpassade ledarskapet inom ridsporten 

 

Miljö Var utförs ledarskapet? 

Inne/ute/tävling/träning. 

Ridhus/ridbana/annat 

Tid 

Väder och klimat 

Arbetets förutsättningar Vad påverkar arbetet? 

  Hästen 

Typ av träning/lektion/lag 

 Grupp och individer 

  Mål och resultat 

  Säkerhet 

Föräldrar, make/a, privatliv 

Tidigare kunskap hos utövande 

Självinsikt hos utövande 

Personliga förutsättningar Egen erfarenhet 

  Egen motivation 

  Egna värderingar 

  Egen kunskapsnivå 

  Intresse för utveckling 

Situationsfaktorer uppkomna händelser 
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Ridsportens ledare är i hög grad sociokulturellt situerade, det vill säga att många situationsfaktorer 

präglar utförandet av ledarskapet. Vissa komponenter i en situation är självklara att ta ställning till 

exempelvis sådant som miljömässiga faktorer enligt ovan. Sedan kan det finnas saker i omgivningen 

som omedvetet och medvetet påverkar ledarens utövande av ledarskapet. Olika situationer kräver, 

möjliggör eller tillåter olika typer av ledarskap (Redeluis, 2013). Något som också kan vara svårt att 

hantera: En lärare i skolan undervisar antingen i förskola, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, 

gymnasium eller universitet – här ska vi hantera alla roller från förskolelärare till professor vilket 

kan vara rätt svårt. Jag försökera att bara vara mig själv och hitta rätt nivå – vissa vill bara ha 

jättekul en timme och vissa vill gå in på djupet (Tränare II). Det finns alltså inte ”ett bästa sätt” att 

leda och sprida kunskap utan hela tiden sker en anpassning utifrån organisatoriska, psykologiska och 

sociala situationsvariablar. Detta är också något som bidrar till ledarens förmåga att påverka, lösa 

konflikter, stötta, sprida kunskap, strukturera och koordinera (Erhardt et al, 2014). 

 

Framtiden för ledare inom ridsporten 
Hästen används på många fler sätt idag än tidigare och spelar en roll inom en mängd olika 

samhällsområden såväl utbildning, sport, fritid som friskvård och forskning (Hästnäringens Nationella 

Stiftelse, 20151020). Stallet har också visat sig vara en bra ledarskapsskola för barn och ungdomar som 

tidigt lär sig ta ansvar och utvecklar ett bra självförtroende (Forsberg, 2007). Respondenterna i denna 

studie har varit aktiva i branschen allt mellan 50-8 år och är själva till stor del fostrade i häst- och 

stallmiljön. De har således själva ”gjort resan” från att vara barn med förebilder till att idag själva vara 

förebilder. Här skulle man kunna tro att de som varit längst i branschen då haft militära förebilder och 

på så vis fostrats in i ett militärt ledarskap (Redelius, 2002, Hedenborg 2002). Detta är dock inget 

resultaten visar, utan samtliga respondenter är mer eller mindre flexibla i sitt ledarskap och anpassar 

sig så gott det går efter rådande förutsättningar ibland är uppgiften i fokus och ibland är personen i 

fokus (Hersey & Blanchard, 1993). Här kan vi se en skillnad i hur de olika ledarrollerna ser på hur 

mycket de vill veta om personen de är ledare för. En av ridlärarna påpekar att det är omöjligt att veta 

allt om alla eftersom det är många elever som rider i veckan, någon av dem vill gärna vara personlig 

men drar en tydlig gräns till privatlivet. Tränarna däremot behöver känna till sin elev lite mer, veta 

mer om häst och nuläge för att kunna genomföra träningspasset. Coacherna är de som vill veta allra 

mest om personerna de leder – till och med så att en av dem gör hembesök för att ringa in hur 

personerna i laget har det. Detta kanske är något att ta vidare till ledarutbildningen inom ridsporten. 

Här ser vi en komplex ledarsituation som inte alltid är lätt att ta ställning till, det krävs en kunskap 

inom området ledarskap för att kunna orientera sig. Svenska ridsportförbundet arbetar aktivt med 

ledarutbildningar för tränare och ridlärare (vilka många också är coacher)(Svenska ridsportförbundet 

20151020), men inget uttalat finns för coacher (lagledare) som enligt ovan egentligen har den mest 

komplexa situationen. Detta är också något som lyfts av den mest erfarne coachen, att hen skulle 

önska ett slags mentorsprogram för unga coacher där de får insyn i vad uppdraget innebär och hjälp på 

vägen. En stor utmaning för ridsporten och dess utbildningar vad gäller ledarskap är att anpassa 

utbildningen till respektive målgrupp. En anpassning av utbildningar och innehåll i sådana skulle vara 

ett stort steg i att tydliggöra ledarrollen för ridsportens ledare.  I resultatet kan vi exempelvis tydligt se 
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att tränarna använder sig av ett mer personinriktat ledarskap än ridlärarna på grund av exempelvis att 

undervisning sker individuellt respektive i grupp.   

 

En aspekt på framtiden lyften HNS (Hästnäringens Nationella stiftelse, 2015) då de poängterar att 

hästnäringen har en bra grund för ökad rekrytering och på sikt också ökat företagande. Här kommer 

ytterligare en aspekt fram som ledarna inom ridsporten har att ta hänsyn till – att försöka urskilja när 

det börjar och när det slutar, något som kan vara svårt när det är en ”hobby” som är yrket (Forsberg, 

2012). Detta uttrycks också som något framförallt tränarna har lärt sig med erfarenhet, att dra gränser 

Annars skulle jag inte ha något liv (Tränare III). Generellt sett står hästbranschen inför en 

utveckling, modernisering och breddning av hästsportsanläggningar (Hästnäringens Nationella 

stiftelse, 2015) och med hänsyn tagen till detta så är det viktigt att ridsportens ledare får den hjälp de 

behöver i sitt ledarskap. Det är mycket vi tränare kan göra i framtiden, vi behöver en ledarskapskurs 

helt klart! (Tränare II).  En del av ledarna i studien uttryckte det som ”skönt” bara att få sätta ord på 

sina erfarenheter och tankar kring sitt arbete. Ridlärarna upplever till stor del att en utmaning för dem 

är att möta samhällets ökade krav på pedagogik och specialpedagogik, det som fungerade för några år 

sedan är inte säkert det fungerar idag. Här förändras handlingsutrymmet ständigt och ledaren måste 

vara observant på förväntningar och krav från omvärlden (Ellström, 1992). 

 

Tabell.7 Utbildningsbehov enligt de olika rollerna 

Utbildningsbehov Ridlärare Tränare Coach 

Inlärning för människor med särskilda behov II I  

Pedagogik och kommunikation II I  

Ledarstilar I II  

Mötas internationellt  I  

Mötas inom kåren  I  

Baskunskap ledarskap  I  

Coacher från olika idrotter   II 

Mentorskap (och yngre coacher i ett system)  I I 

Psykologi och gruppdynamik I   

Mental träning I  I 

 

Ovan kan vi se att önskningar inför framtiden skiftar hos de olika ledar-rollerna. Dock är frågan öppet 

ställd och därför ”svår” att få entydigt svar på. Att ledarskap ska fungera bygger på en tillgänglighet i 

relationen och att kompetensen är såväl kunskapsmässig som socialt begåvad något som kan vara 

svårt i grupper eller med enskilda individer med speciella inlärningsbehov, detta är något som många 

av respondenterna nämner har ökat. Fler och fler kräver speciell typ av undervisning och det är inte 

alltid så lätt att veta hur.  
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Mycket av det vi ser i tabellen ovan handlar just om att kunna avläsa situationen och ha kunskap om 

ledarskap, genom att lära sig av andra i form av mentorer eller att gå kurser. Viktigt är att det är tydligt 

vad de olika ledarrollerna innebär, något som kanske kunde tydliggöras ytterligare på olika typer av 

ledarutbildningar. Tränare, coach och instruktör kan innebära olika saker beroende på idrott 

(Fahlström, 2001) och i detta fall kanske uppfattningen är olika från person till person. Att en tränare 

utför träningar och en ridlärare har ridlektioner är tämligen givet, att coachen coachar ett lag lika så. 

Men situationen de befinner sig i kan växla mycket Inom skolvärlden är du utbildad förskolelärare, 

låg/mellanstadielärare, högstadielärare, lärare vid universitet eller professor. Inom mitt yrke ska 

jag kunna undervisa vem som helst på den nivå de är (Tränare II).  Beträffande ledarskapet i sig kan 

det således råda vissa oklarheter även om resultatet i denna studie imponerande visar att ridsportens 

ledare är väldigt flexibla i utförandet av ett komplext ledarskap som i de olika ledarrollerna är 

beroende av olika faktorer. För att kunna hantera rollen krävs en stor insikt och flexibilitet hos 

ridsportens ledare, kanske skulle det gå att utveckla verktyg som passar den specifika ledarrollen inom 

ridsporten än mer. 

 

Metoddiskussion 
Givetvis inser jag att min bakgrund påverkar denna studie. Hästar och ridsport är en stor del av mitt 

liv och jag har därför varit tvungen att under processen bearbeta min egen förförståelse. Detta har 

präglat såväl intervjusituationerna som bearbetning av material. Bryman (2002) menar att forskarens 

värderingar kan göra sig gällande och påverka arbetet under hela processen, men att risken är större 

att det sker vid vissa tillfällen som till exempel vid valet av forskningsområde och vid insamlandet och 

tolkningen av empirin. Detta stämmer till stor del in på denna studie. Valet av problemområde 

uppstod då jag är utbildad både inom hästbranschen och inom ämnet pedagogik varför mitt intresse 

ligger i båda världar. Min upplevelse är att denna typ av studie behövdes inom ridsporten. För att 

säkerställa att min förförståelse inte präglade val av problemområde för mycket var jag noga med att 

läsa befintlig forskning inom området ledarskap-ridsport-hästbransch för att sedan utforma ett 

relevant syfte med frågeställningar. Enligt Bryman (2002) kan också intervjusituationen och 

tolkningen av empirin präglas av forskarens förförståelse varför jag var noga med att försöka 

”nollställa” mig vid varje intervjutillfälle och därefter i min tolkning verkligen utgå från de befintliga 

frågeställningarna för att få svar på mitt syfte. Samtidigt som jag bearbetat min förförståelse inser och 

hoppas jag också att den kunskap jag besitter varit värdefull för studiens utformning och 

genomförande. Urvalet av informanter skedde delvis i ett bekvämlighetsurval (Holme och Solvang, 

1997) på grund av att det fanns begränsad tid för genomförandet av intervjuerna. Jag upplever 

däremot att jag fick en bra bredd på svaren samt uppnådde en viss mättnad in intervjusituationen vid 

de sista intervjuerna. Däremot skulle det givetvis vara intressant med ännu fler informanter för att se 

om resultatet blivit annorlunda och några ”nya” upplevelser utkristalliserat sig. Kanske skulle det 

också varit intressant med fler typer av ledar-kategorier inom ridsporten för att få en ännu tydligare 

bild av hur upplevelser av ledarskap inom ridsporten kan se ut. Då intervjupersonerna upplevde det 

som intressant att reflektera över sitt eget ledarskap blev intervjuerna utförliga och svävade ibland ut 



36 
 

från själva frågeställningen. I efterhand kanske frågorna kunde ha varit ännu mer precisa för att kunna 

få ett mer exakt svar på ”problemet” (Holme och Solvang, 1997). Samtidigt innebär kvalitativ forskning 

att ta reda på upplevelser och uppfattningar av något och detta är givetvis svårt att få ett precist svar 

på.  Eventuellt kunde mitt problemområde ha varit ännu mer avgränsat (ibid), men då hade risken 

istället varit att nyanser i svaren försvunnit. I bearbetningen av intervjupersonernas svar har jag till 

viss del haft stöd av Mintzbergs (1980) modell och detta har gjort viss formalisering och precision 

möjlig (Holme och Solvang, 1997). I vissa andra fall har jag försökt sammanfatta svaren i tabell-format 

för att göra det tydligt för läsaren hur ledare inom de olika rollerna svarat, avsikten har inte varit att 

kvantifiera svaren. När detta gjorts har jag varit noga med att likt den hermeneutiska cirkeln se på 

helheter för att sedan gå i detalj och sedan i ett helhetsperspektiv igen (Alvesson, 2014) för att inte 

missa någon av de beskrivna upplevelserna. 

 

Jag har upplevt en viss svårighet i sökning av litteratur då jag inte alltid kommit till primärkällan utan 

fått använda mig av andrahandskällor då exempelvis forskning som Mintzbergs och Hersey & 

Blanchards ligger relativt långt bak i tiden. Dock har jag källgranskat ordentligt för att säkerställa att 

mina källor varit trovärdiga. Enligt Holme & Solvang (1997) görs en källkritisk granskning i fyra faser. 

Först görs en källobservation där man får överblick inom området, vilket jag gjort när jag sökt 

litteratur inom områdena ledarskap, ridsport, situationsanpassat ledarskap, hästbranschen, idrott osv.  

Jag har haft god hjälp av sökfunktioner via Umeå universitets hemsida samt handledare och 

kursledare. När jag har sållat har jag varit tvungen att vara källkritisk av ovan nämnda anledning och 

oftast har det varit relativt lätt att se om källan varit primär eller sekundär. Jag har läst olika texter och 

därmed avgjort om källan varit tillförlitlig för att se att upphovsmannens perspektiv stämmer överens. 

Jag är medveten om att en sållning sker per automatik i de sökord jag använt mig av och har därför 

försökt att göra breda sökningar från början och sedan se på referenser i de artiklar och den litteratur 

jag hittat (Holme & Solvang, 1997). 

 

Jag hoppas studien ska bidra till någon form av ontologisk autencitet, det vill säga hjälpa mina 

intervjupersoner (och kanske även andra?) att förstå sin situation och kanske också utveckla den 

ytterligare. Även den pedagogiska autenciteten är intressant då de utför något pedagogiskt i och med 

sitt ledarskap och kanske i och med intervjusituationen och tolkningen av resultatet kan få en bättre 

bild av hur de själva och andra upplever situationerna som uppstår. Däremot går det inte att göra en 

generalisering av resultatet då utsnittet bara är en tolkning av några av ridsportens ledare inom 

respektive ledares miljö (Bryman, 2002).  En intressant fortsättning på denna studie skulle kunna vara 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod då ledarens uppfattning av sin ledarroll undersöks 

kvalitativt samtidigt som de som upplever ledarskapet (dvs följare, elever) undersöks kvantitativ t.ex. 

genom att svara på enkäter om hur de upplever ridläraren under ridlektionen osv.  Detta skulle ge en 

bredare bild av ridsportens ledarskap och skapa ytterligare intressanta perspektiv inom området. 
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Vidare forskning 
Under arbetets gång har det dykt upp en rad intressanta aspekter inom området ”Ridsportens 

ledarskap” som kan vara av intresse för vidare forskning. Något som respondenterna tydligt ger 

uttryck för är området ledare och specialpedagogik. Här kan vara intressant att titta både på ledarskap 

för grupp och individuellt. Det skulle också vara intressant att vända på det perspektiv jag haft i denna 

studie och istället titta på hur utövare upplever ridsportens ledare. Något som det redan idag forskas 

på är kommunikationen mellan ridlärare, tränare och coacher och dess utövare som också det är 

intressant att undersöka vidare. Att se över ridsportens ledarutbildningars innehåll och koppla det till 

upplevt ledarskap är också ett intressant perspektiv för vidare forskning. Andra perspektiv att 

undersöka skulle kunna vara det ideella ledarskapet eller hur ledarutbildning prioriteras av 

arbetsgivare inom ridsp0rten. Det finns således många intressanta och outforskade områden för 

vidare forskning gällande ridsportens ledarskap.
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur ledare inom rollerna 
ridlärare, tränare och coach ser på och anpassar sitt ledarskap. 

- Hur upplever ridlärare, tränare och coacher inom ridsporten sitt ledarskap? 

- Beskriv din bakgrund i ridlärar/tränar/coachsammanhang? 
- När skulle du säga att du går in i rollen som ridlärare/tränare/coach? 
- Beskriv dig själv i rollen som ridlärare/tränare/coach. OBS glöm inte rollen! 
- Hur tror du att dina elever skulle beskriva dig? 
- Vad ser du som viktigast i utövandet av ditt ledarskap?  

- Vilka anpassningar av ledarskapet sker beroende av olika situationer? 

- Vad påverkar dig i den situationen? Miljö, elever, hästar, typ av tävling, föräldrar osv osv 
(utveckla så långt möjligt) 

- Kan du beskriva hur ”en dag på jobbet” ser ut?   
- Beskriv hur relationen till den du är ridlärare/tränare/coach ser ut? Vad är viktigt, vad är 

mindre viktigt? 
- Beskriv några olika situationer i din roll och hur du ledarmässigt hanterat dem? Både vanliga 

och ovanliga går bra. 
- Hur upplever du förväntningarna på dig som ledare? 
- Finns det några situationer som är svårare än andra och i så fall på vilket sätt (i ledarrollen!)? 

 
- På vilket sätt skulle ledarrollen kunna tydliggöras? 

- Ser du någon skillnad på när du började i yrket och hur du utför det idag? I så fall på vilket 
sätt? 

- Upplever du att det är tydligt för dina elever vilken roll du har? 
- Om du fick önska dig ledarskapsutbildning, hur skulle den se ut? 
- Pratar du och din elev något om upplägg/rollfördelning eller liknande? Hur?  
- Skulle det behövas? Hur? 
- Vad ser du för behov av den ledarroll du har i framtiden? Tror du att det kommer se 

annorlunda ut? 
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