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SAMMANDRAG 

Ideella idrottsföreningar har länge varit en viktig del av det svenska samhället, men möter idag 

utmaningar i form av ekonomiska svårigheter och minskat ideellt engagemang. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur ledningen av föreningsdrivna ridskolor kombinerar företagsstrategier 

med sitt ideella syfte. En tabell med idealtyperna ideell förening och företag har applicerats på en 

fallstudie av två föreningsdrivna ridskolor och två aktiebolagsdrivna ridskolor i Uppland. De 

aktiebolagsdrivna ridskolorna stämmer enligt teorin in på idealtypen företag till skillnad från de 

föreningsdrivna ridskolorna som överensstämmer med båda idealtyper. Deras organisationsform 

kan istället definieras som blandformen hybrid. De föreningsdrivna ridskolorna väljer den 

kombination av företagsstrategier och ideella metoder som bäst tillfredsställer det ideella syftet 

oavsett om metoderna är företagsekonomiska eller föreningslika.  
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1. BAKGRUND 

 

Den ideella rörelsen har sedan sitt intåg på 1800-talet haft stor betydelse i Sverige, och 

svenskarna är än idag ett föreningsbenäget folk. Undersökningar visar att över 90 % av Sveriges 

befolkning på något sätt är engagerade inom föreningslivet, och det verkar således rimligt att 

säga att ideella föreningar är en del av den svenska folksjälen (Lindberg, 1999, s. 174). Ideella 

föreningar kan självfallet skilja sig åt, men en viktig gemensam nämnare är att medlemmarna har 

det yttersta ansvaret för verksamheten och denna drivs av föreningsmedlemmarna själva genom 

en årsvis vald styrelse (Hemström, 2010, s. 85). Anledningarna till att bli medlem i en förening 

kan vara flera, men ett av de främsta skälen är att man vill få tillgång till varor och tjänster som 

man inte kan eller vill ordna själv. Genom samarbetet i föreningen får man tillgång till produkter 

och aktiviteter som man inte har råd att köpa på den privata marknaden eller som helt enkelt inte 

går att utföra på egen hand oavsett ekonomisk situation. Detta gör att medlemmar skapar ett 

beroende av och engagemang till föreningen och därmed återkommer år efter år (Ahrne, 1994, s. 

14). Ideella föreningar existerar inte för att ge vinst eller uppfylla lagar och regler, utan de 

uppstår för att förverkliga en idé. Det innebär också att det ofta blir svårare att leda en ideell 

förening än ett företag, då målbilden är betydligt mer komplex (Leopold, 2006, s. 31). 

 

Idrotten är en del av samhället som i hög grad genomsyras av föreningsanda. Idrottsklubbar som 

vill ansluta sig till Svenska Riksidrottsförbundet måste i dagsläget vara organiserade i 

föreningsform. Föreningar medför att stora folkgrupper, förutom att få tillgång till träning och 

fysisk aktivitet, även erhåller gemenskap och kunskap i att driva en demokratisk förening 

(Lindberg, 1999, s. 257). Privata idrottsklubbar är tillåtna men får inget stöd från 

Riksidrottsförbundet, vilket främst innefattar ekonomisk hjälp i form av bidrag men också en 

viss legitimitet och status. Detta är en signifikant skillnad mellan privata idrottsklubbar och 

ideella. De ideella idrottsföreningarna kan som sagt få bidrag men trots detta dras många 

föreningar idag med ekonomiska svårigheter (Einarsson, 2008, s. 36-39). 

 

Ridsporten i Sverige lider i stor utsträckning av dessa ekonomiska problem (Uppsala Nya 

Tidning, 2012). Ridsporten organiseras genom Svenska Ridsportförbundet (se Figur 1) som är 

uppdelat i 19 geografiska distrikt med totalt 913 föreningar i Sverige (Svenska 

Ridsportförbundet, 2013). En majoritet av de svenska ridskolorna drivs av ideella föreningar och 

är således kvalificerade att söka ekonomiska bidrag från såväl Riksidrottsförbundet som från 

kommunen. Dessa bidrag gäller framför allt ungdomsverksamhet. Det går även att bedriva 
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ridskoleverksamhet i aktiebolagsform, men då utgår i de flesta fall inga bidrag (Andersson m.fl. 

2013). 

 

Gemensamt för all ridskoleverksamhet, oavsett om den är driven av en ideell förening eller ett 

aktiebolag, är en hög grad av fasta kostnader i form av foder, anläggningskostnader, hästhållning 

samt personal. Den enskilt största intäktskällan för en ridskola är försäljning av ridlektioner. 

Övriga intäkter är exempelvis tävlingsverksamhet, extrakurser och uthyrning av stallplatser. 

Ideella föreningar kan utöver detta få intäkter i form av eventuella bidrag från stat och kommun 

samt medlemsavgifter från sina medlemmar (Andersson m.fl. 

2013).  

 

Trots de olika bidragen visar en rikstäckande undersökning av 

Sveriges ridskolor utförd av en forskargrupp vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) att den genomsnittliga föreningsdrivna 

ridskolan i dagsläget gör sämre ekonomiska resultat än privata 

aktörer (Perkins, 2012, s. 6). Att kombinera medlemmarnas idéer 

och visioner med en stabil ekonomi förefaller svårt för en ideell 

ridskola.  

 

Svårigheterna med ideella föreningar har tidigare belysts inom 

organisationsteorin, främst med fokus på ishockey- och 

fotbollsföreningar. Andersson m.fl. (2011) undersöker en ökad 

grad av kommersialisering hos ishockeyföreningar och Dahlgren & 

Engström (2009) har skrivit en av många kandidatuppsatser som 

behandlar elitfotbollens syn på privatisering av föreningar. Vidare 

har Forslund (2012) skrivit boken Ledning av idrottsföreningar: 

berättelser från gräsrotsnivå som är en sammanfattning av erfarenheter från styrelsearbetet i en 

fotbollsförening applicerade på befintlig organisationsteori. Däremot finns det få studier som 

undersöker hur ett ideellt syfte kan kombineras med ökad grad av företagisering
1
.  

 

                                                        
1 Begreppet företagisering introducerades av Brunsson (1991). Det syftar till att organisationer inom till exempel 

den offentliga sektorn, som ursprungligen har starka politiska inslag, får allt mer influenser från  företagssektorn. 

Brunsson (1991) ger som exempel att staten börjar se medborgarna som kunder.  

Figur 1. Kartläggning av 

idrottens organisation i Sverige. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING 

Ridsportföreningarna har gjort det möjligt för en bredare massa att ägna sig åt ridsport, och från 

att ha varit en överklassport har ridsporten utvecklats till den näst största ungdomssporten bland 

tjejer i Sverige (Svenska Ridsportförbundet, 2013). Mängder av barn och ungdomar får 

möjlighet att vistas i stallmiljö, och föreningarna gör en stor insats inom ridsporten när det gäller 

att skapa gemenskap och en miljö att växa och utvecklas i. SLU:s rikstäckande undersökning 

visar dock att privata företag är mer lämpade att bedriva ridskoleverksamhet, åtminstone från ett 

ekonomiskt perspektiv (Perkins, 2012, s. 6). I Uppland har däremot ridskolor klarat sig relativt 

sett bra ekonomiskt, framför allt de föreningsdrivna ridskolorna (Uppsala Nya Tidning, 2012). 

Våra egna iakttagelser är att de föreningar som har gjort goda resultat har drivit sina 

verksamheter mer företagslikt, vilket också skulle vara i linje med undersökningen från SLU. 

 

Flera organisationsteoretiker, bland annat Leopold (2006) och Lindberg (1999), instämmer dock 

inte i att ideella föreningar ska drivas som företag. De menar att ideella föreningar har andra 

syften och funktioner och därför inte uppnår sin fulla potential om de drivs som företag. Det 

finns med andra ord en motsägelse mellan teorin och det som vi och tidigare studier har iakttagit 

i praktiken, och denna konflikt vill vi undersöka närmare. Agerar ideella föreningar som ideella 

föreningar - eller agerar de mer och mer som företag? Denna fråga leder oss fram till den 

frågeställning som uppsatsen ämnar besvara:  

 

Hur kombinerar ledningen av föreningsdrivna ridskolor företagsstrategier med det ideella syftet 

i sin verksamhet? 

 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för komplexiteten i att leda en ideell 

ridskola. Förhoppningsvis kan uppsatsen även bidra med relevant kunskap för idrottsföreningar 

som möter liknande utmaningar. Vår avsikt är att nå slutsatser som väcker funderingar och 

skapar kunskap till nytta för såväl ideella föreningar som aktiebolag. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis för definitionen av en ideell förening, för att sedan utveckla 

hur organisationer i allmänhet ska styras för att uppnå högsta effektivitet. En tabell presenteras 

som sammanfattar skillnaderna mellan ideella föreningar och företag enligt gällande teorier. 

Avslutningsvis behandlas de organisationer som är en kombination av företag och ideella 

föreningar. 

 

2.1 IDEELLA FÖRENINGAR 

En ideell förening bildas för att förverkliga en idé och kan definieras som en sammanslutning av 

människor som i organiserad form verkar för att uppnå ett gemensamt mål. Föreningen skapas 

genom att minst två individer ingår ett avtal, som vanligtvis formaliseras i stadgar. Stadgarna 

innehåller utöver föreningens namn och ändamål även regler och riktlinjer för hur beslut skall 

fattas inom föreningen. Ideella föreningar omfattas inte av någon särskild lagstiftning och 

således fyller stadgarna en viktig funktion genom att beskriva hur varje specifik förening skall 

drivas (Hemström, 2010, s. 81). Däremot står inte ideella föreningar helt utanför rättssystemet 

och år 2001 tillkom nya regler gällande den ekonomiska redovisningen, vilket förändrade 

situationen för många föreningar. Föreningar som bedriver näringsverksamhet är enligt 

bokföringslagen skyldiga att löpande bokföra alla affärshändelser samt spara 

räkenskapsinformation (Wijkström & Lundström, 2002, s. 23).  

 

Trots bristen på övergripande lagstiftning har de flesta ideella föreningar en liknande 

organisationsstruktur. Föreningarna ägs av sina medlemmar och drivs vanligtvis av en styrelse, 

vilken är demokratiskt vald på föreningens årsstämma där varje medlem har en röst. På 

årsstämman utses även revisorer för att granska styrelsens ekonomiska arbete. I större föreningar 

kan styrelsen utse en verkställande direktör som har hand om ledningsfunktionen. Det är alltså 

tillåtet för ideella föreningar att anställa avlönad personal (Hemström, 2010, s. 85). Ett 

karaktäristiskt drag för ideella föreningar är att de inte drivs för att gå med vinst utan existerar 

för att uppfylla en idé och vision (Leopold, 2006, s. 33).  

 

När flera självstyrande föreningar med ett gemensamt intresse går samman bildas ett förbund. 

Förbund är mer komplexa att leda då de enskilda medlemsföreningarna har kvar sin egen 

styrelse, men samtidigt lyder under förbundsstyrelsen. Förbunden är ofta hierarkiskt uppbyggda, 
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men till skillnad från traditionella hierarkier bygger föreningsverksamhet på medlemsdemokrati 

och alla förtroendevalda har därför i princip lika inflytande (Leopold, 2006, s. 102). 

 

2.2 ATT STYRA SIN ORGANISATION PÅ RÄTT SÄTT 

Enligt Leopold (2006, s. 31) är det av yttersta vikt att särskilja ideella föreningar från företag. 

Han menar att en vanlig missuppfattning är att föreningar är en simplare och enklare variant av 

företag, men i själva verket är föreningar mer komplexa än företag. Eftersom dessa två 

organisationsformer delvis har olika syften bör de även ledas på olika sätt, och framgång kan 

endast uppnås i de fall då organisationen leds i enlighet med sin organisationsform. 

Fortsättningsvis anser Leopold (2006, s. 250) att metoder och idéer som förs över från 

näringslivet till föreningssektorn utan en grundlig anpassning enbart skapar problem och 

förvirring. Lindberg (1999, s. 32) instämmer i denna tes och menar att det inte går att överföra 

varken begrepp eller beslutsförfaranden från näringslivet till de ideella föreningarna. Med andra 

ord - för att uppnå varaktig framgång ska en förening ledas som just en förening och inte som ett 

företag. Leopold (2006, s. 33-34) anser att en organisation är framgångsrik när den uppfyller sin 

funktion. För företag innebär detta att gå med vinst medan ideella föreningar uppnår framgång 

när de uppfyller sina idéer och visioner. 

 

Att dra en gräns mellan näringslivet och föreningslivet kan dock vara lättare sagt än gjort, och i 

många fall föreligger olika former av kombinationer mellan de olika sektorerna. Anthony & 

Young (1988, s. 49) instämmer med ovanstående författare och menar att trots denna gråzon är 

det viktigt att skilja på hur privata företag och föreningar styrs, eftersom deras respektive syften 

är olika. Därför går det inte heller att använda samma strategier för att styra och leda sin 

organisation. 

 

2.3 FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

En stor mängd litteratur definierar skillnaderna mellan idealtypen företag och ideella föreningar. 

En vanligt förekommande metod är att presentera dessa skillnader i en jämförande tabell av 

idealtyperna, vilket går att finna i litteratur av bland annat Forssell (1992), Forssell & Ivarsson 

Westerberg (2007) och Mautz (1994). Tabell 1 (se nedan) är en sammanvägning av dessa 

befintliga tabeller i organisationslitteratur. Tabell 1 har sedan kompletterats med skillnader som 

behandlas av Ahrne (1994) och Leopold (2006). Vissa begrepp från litteraturen har inte 

inkluderats i Tabell 1 utan har istället beskrivits i avsnitt 2.1, till exempel begreppet huvudman 
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från Forssells & Ivarsson Westerbergs tabell (2007, s. 151). En tydligare beskrivning av 

respektive begrepp i Tabell 1 återfinns i avsnitt 2.3.1.  

 

 

2.3.1 Skillnader mellan idealtypen företag och ideell förening 

En förenings allra viktigaste resurs är dess medlemmar. Därför är det rimligt att säga att 

föreningar har sin verksamhetsinriktning just medlemmarna, och detta kan inkludera både att 

attrahera nya medlemmar eller behålla befintliga. Företag däremot är i behov av kunder för att 

kunna sälja sina varor eller tjänster. Visserligen kan företag också ha medlemmar, men dessa 

behöver i regel inte betala någon medlemsavgift och fungerar därför inte som en direkt 

inkomstkälla. Verksamheten hos företag blir således inriktad mot kunder (Forssell, 1992, s. 72). 

 

Enligt Ahrne (1994, s. 66) är människors tillhörighet till en organisation en viktig komponent 

inom organisationsteori. Utan tillhörighet finns inga incitament för människor att organisera sig, 

eftersom de då inte kan urskilja sig från de som inte tillhör organisationen. Människor tillhör en 

förening genom ett frivilligt medlemskap. Medlemskapet är ofta tillgängligt för alla och innebär 

inga skyldigheter gentemot organisationen. Utträde är möjligt om man så önskar. Tillhörigheten 

till ett företag däremot definieras genom anställning, vilket endast är tillgängligt för vissa 

samhällsmedborgare och dessutom medför skyldigheter gentemot företaget.  

Tabell 1. Sammanställning av idealtyperna av företag och ideella föreningar. 
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Alla organisationer har behov av att finansiera sin verksamhet, men detta kan ske på olika sätt 

beroende på organisationsform. Föreningar har medlemsavgifter och bidrag som primär 

inkomstkälla medan företagssektorn är beroende av försäljningsintäkter. Dessa skillnader i 

finansiering påverkar givetvis hur organisationerna drivs (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007, 

s. 151). 

 

Privata företag skiljer sig även från föreningar ur ett redovisningsperspektiv, och en av de mest 

markanta skillnaderna är vilka mått på framgång som används. Mautz (1994, s. 41) menar att 

företag ofta kan använda sig av tydliga mått som räntabilitet på kapital eller vinst, medan 

föreningars mått är mer diffusa som till exempel grad av engagemang. Det är visserligen inte 

förbjudet för föreningar att gå med vinst och en stabil ekonomisk situation är önskvärd, men 

dessa fungerar inte som ett korrekt mått enligt Mautz (1994). Han föreslår istället att föreningar 

ska mäta sin framgång i graden av återinvestering i den egna föreningen.  

 

Som nämnts tidigare behöver företagen kunder för att kunna köpa eller sälja varor och tjänster. 

Utbytesformen för ett företag är med andra ord köp och försäljning. Inom föreningar är 

medlemmarna ägare och utbytesformen blir därmed istället en återfördelning av resurser till 

medlemmarna. I vissa föreningar kan det även bli aktuellt med gåvogivande (Forssell, 1992, s. 

72).  

 

Leopold (2006, s. 33) menar att organisationer kan delas in efter respektive funktion eller syfte. 

Denna funktionslogik skiljer sig mellan olika organisationsformer och avgör dessutom hur 

organisationen bör ledas. Ett företag finns till för att ge vinst och förränta ägarnas kapital, och 

drivs således med en vinstlogik. Oavsett företagstyp så är grundpelaren i ett företag alltid att ge 

vinst. En ideell förening däremot existerar för att uppfylla medlemmarnas idéer och visioner och 

drivs av en ideell logik. Denna skillnad i funktion eller syfte är således ett viktigt särdrag för 

respektive organisationsform.  

 

Leopold (2006, s. 42) tar även upp problematiken med beslutsfattande inom olika 

organisationsformer. Då ideella föreningar inte lyder under någon lag finns heller inte någon 

lagstadgad ledningsfunktion, vilket kan leda till att befogenheten att fatta beslut blir omtvistad. 

Den verkställande ledningen i ett företag har däremot lagstadgade befogenheter. Föreningar har 

dessutom en demokratisk struktur vilket innebär att samtliga beslut ska ha en demokratisk grund, 

något som skiljer sig från privata företag och ofta förlänger beslutsprocessen.  
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2.3.2 Kombinationer av företag och ideella föreningar 

Tabell 1 beskriver idealtypen av företag och ideella föreningar, men i teorin nämns även 

organisationer som har influenser från bägge idealtyper. Forssell & Ivarsson Westerberg (2007, 

s. 152-153) har gjort en uppdelning av sådana blandformer och talar om tre olika grupper; 

låntagare, hybrider och övergångsformer. 

 

Låntagare är organisationer som på en ytlig nivå anammar terminologi och idéer från en annan 

organisationstyp. Det kan till exempel gälla möjligheten att bli medlem i kundklubbar hos olika 

företag, liknande medlemskapet inom föreningssektorn. Hybrider är en relativt stabil blandform 

som har influenser från flera olika organisationstyper. Ett exempel är kooperativ vilket kan ses 

som en blandning av företag och förening. Övergångsformer är till skillnad från hybrider 

instabila blandformer och handlar snarare om att en organisations grundform förändras. Som 

exempel ges kommersialiseringen av elitidrotten vilket leder till att ideella idrottsföreningar 

övergår till att i allt större utsträckning bli affärsföretag (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007, 

s. 152-153).   

 

3. METOD 

 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Då vi har ett stort intresse för ridsporten bestämde vi oss tidigt för att skriva om ideella ridskolor 

i Uppland. För att komma vidare diskuterade vi därför ämnet ideella föreningar och deras olika 

problem med ett urval människor i vår omgivning. Vi träffade doktorander och professorer vid 

Uppsala universitet med anknytning till ideella föreningar samt bekanta aktiva vid ridskolor. 

Syftet med detta var att få inspiration från personer med olika bakgrund och erfarenhet inom 

föreningslivet innan vi fastställde en slutgiltig problemformulering. Deras råd och åsikter var 

överväldigande till en början - men efter lite tid, och i kombination med egna tankar och 

organisationsteori, blev de till stor hjälp.  

 

Nästa steg var en djupdykning i litteraturen. Vi använde främst svensk litteratur eftersom ideella 

idrottsföreningar i den omfattning som finns i Sverige är relativt unikt i världen. 

Litteratursökningen ledde till att vi sammanställde Tabell 1 med definitioner av företag och 

ideella föreningar. Flera källor beskrev liknande definitioner och i dessa fall valdes endast en 

definition för att undvika upprepning.  
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3.2 VAL AV METOD 

Eftersom vi ville ta reda på hur föreningsdrivna ridskolor kombinerar företagsstrategier med ett 

ideellt syfte bestämde vi oss för att göra en utforskande, kvalitativ studie. Enligt Saunders m.fl. 

(2009, s. 140-146) är fallstudier lämpliga att använda när man vill få en djupare förståelse för 

olika processer samt när man önskar svara på frågan hur. I en utforskande studie framhålls vikten 

av att börja med ett brett perspektiv och vara flexibel och anpassningsbar beroende på var 

datamaterialet leder. Saunders m.fl. (2009) rekommenderar även att man utför flera olika 

fallstudier för att på så sätt öka generaliserbarheten. På grund av tidsbegränsningen valde vi att 

begränsa oss till en fallstudie av fyra föreningar. Ett annat alternativ vore att nå fler ridskolor 

med hjälp av en enkätstudie, men eftersom vi som sagt sökte en djupare förståelse lämpade sig 

en kvalitativ studie bättre. 

 

Två olika ansatser till en forskningsfråga presenteras av Ghauri & Grønhaug (2005); en induktiv 

och en deduktiv ansats. En induktiv ansats härleder slutsatser från empiriska observationer och 

skapar ny teori. En deduktiv ansats testar istället den befintliga teorin. Saunders m.fl. (2009, 

s.127) framhåller att ansatserna kan kombineras och att man kan skapa ny teori samt testa den. I 

vårt fall har vi använt en kombination av en deduktiv och induktiv ansats då våra empiriska 

observationer gjorde att vi ville testa den befintliga teorin samt undersöka om ny teori bör 

skapas. 

 

Som tidigare nämnts sammanställdes Tabell 1 under litteratursökningen. För att kunna 

konstruera intervjufrågor var det nödvändigt att överföra de teoretiska begreppen från Tabell 1 

till de områden som vi ville undersöka i praktiken. Med hjälp av våra egna erfarenheter delade vi 

in verksamheten på en föreningsdriven ridskola i fyra huvudgrupper som omfattade 1-3 

verksamhetsområden (se undre raden i Figur 2).  Varje begrepp från Tabell 1 matchades mot en 

av dessa huvudgrupper (se övre raden i Figur 2). Figur 2 skapades främst för att underlätta 

skapandet av intervjufrågor men också för att ge en tydlig struktur under intervjuerna samt för att 

koda svaren från intervjuerna. 
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3.3 VAL AV RESPONDENTER 

För att kunna göra en rättvis jämförelse av olika ridskolor valde vi att enbart genomföra studien 

inom Uppsala kommun. En anledning till detta är att en del av de bidrag som föreningar kan 

söka är kommunala, och kan således variera starkt beroende på vilken kommun man tillhör 

(Lövström, 2013). Dessutom hade vi ett befintligt kontaktnät inom Uppsala samt god 

tillgänglighet. I valet av ridskolor för fallstudien tittade vi på faktorer som avstånd till 

stadskärnan, kommunala förbindelser och storlek på verksamhet för att få så homogena fall som 

möjligt. Saunders m.fl. (2009, s. 237) refererar till detta som ändamålsenligt urval, som 

rekommenderas vid små urval där behovet att få information är prioriterat framför statistisk 

representation. Vi pratade även med Upplands ridsportförbund för att få råd i valet av 

respondenter.  

 

Utifrån efterforskningarna landade beslutet på Lurbo ridklubb (LRK), Uppsala ponnyklubb 

(UPK), Upplands-Västmanlands Fältrittklubb (UVFK) och Säfva ridklubb (SäRK). Detta är ett 

urval av de totalt 15 ridskolor som ingår i Upplands ridsportförbund (Upplands Ridsportförbund, 

2012). LRK och UPK är ideella föreningar som bedriver ridskoleverksamhet, och representerar 

den typ av förening som vår frågeställning syftar på, det vill säga idrottsföreningar som bedriver 

verksamhet med försäljning av tjänster. UVFK och SäRK är också ideella föreningar men de 

bedriver ingen egen ridskoleverksamhet. Det är istället aktiebolagen Uppsala Akademistall AB 

respektive Säva Ridcenter AB som driver ridskolorna. Föreningarna UVFK och SäRK står 

således utanför ridskoleverksamheten men är anknutna till aktiebolagen. Föreningen UVFK äger 

Figur 2. Illustration över hur teorin från Tabell 1 omvandlades till intervjufrågor. 
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Uppsala Akademistall AB medan SäRK och Säva Ridcenter AB inte har ett ägarförhållande utan 

enbart ett samarbete. Vi ansåg att dessa skillnader i organisationsform kunde fungera som ett 

verktyg för att förstå hur ideella föreningar som LRK och UPK fungerar (Figur 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Då vi ville undersöka hur ledningen i föreningar arbetar var det nödvändigt att tala både med 

representanter från styrelsen samt ridskolechefen. Det optimala alternativet hade kanske varit att 

prata med samtliga styrelseledamöter, men då detta skulle innebära mer än 40 djupgående 

intervjuer var det inte genomförbart under den begränsade tidsperioden.  Ridskolechefen samt 

två styrelserepresentanter ansåg vi vara representativa nog. Ur respektive styrelse intervjuades 

styrelseordföranden och en ledamot med lång erfarenhet. Hos UVFK och SäRK intervjuades VD 

samt motsvarande positioner i styrelsen. Detta resulterade i ett urval av tolv personer, vilket 

enligt Saunders m.fl. (2009, s. 235) är en tillfredsställande urvalsgrupp.  

 

3.4 SKAPANDE AV INTERVJUFRÅGOR 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket är den typ av intervjuform som 

rekommenderas för fallstudier. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl när intervjufrågorna 

är komplexa eller när ordningen på frågorna kan behöva varieras (Saunders m.fl., 2009, s. 321), 

vilket vi upplevde var fallet med våra intervjuer. Figur 2 användes som tidigare nämnts för att 

skapa intervjufrågor. Genom att använda denna modell säkerställde vi att frågorna gav svar som 

kunde analyseras med hjälp av den valda teorin. För varje verksamhetsområde i Figur 2 gjordes 

Figur 3. Venn-diagram som definierar respondenterna i fallstudien.  
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ett antal frågor som sedan kodades för att underlätta bearbetningen av materialet efter 

intervjuerna (se Bilaga 1). En pilotintervju genomfördes för att pröva tidsåtgång och utformning 

av intervjun.  

 

3.5 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Intervjuerna genomfördes under de två första veckorna i maj 2013 på platser som respondenterna 

själva valt, i de flesta fall på respektive ridskolor. Intervjuerna var 30-60 minuter långa och 

bägge uppsatsförfattarna deltog vid samtliga intervjuer. Under intervjun ledde en samtalet medan 

den andra antecknade och var ansvarig för ljudinspelning. Efter varje intervju renskrevs 

anteckningarna och vid behov kompletterades de med material från ljudinspelningen. Svaren har 

sedan sorterats in under de olika undergrupperna i intervjumodellen. Slutligen har de olika 

svaren från samtliga intervjuer på respektive ridskola slagits samman, och utifrån detta material 

har vi skrivit en sammanfattande resultatdel. Respondenterna erbjöds att vara anonyma med sin 

identitet samt med föreningens namn, men samtliga valde att vara öppna med sin identitet. 

 

3.6 STUDIENS VALIDITET OCH RELIABILITET 

Saunders m.fl. (2009, s.157) beskriver hur validiteten på en undersökning beror på om man 

verkligen undersökt det man ämnat undersöka. Ett sätt för oss att öka validiteten var den 

noggranna, stegvisa utformningen av intervjufrågorna. Vi utförde även en pilotintervju med en 

närstående med föreningserfarenhet för att testa frågorna. Det som komplicerar frågan huruvida 

vi har mätt det vi avsett mäta kan vara ifall de vi har intervjuat har olika uppfattningar om vad 

som definierar ett företag och en ideell förening. 

 

Enligt Saunders m.fl. (2009, s.156) är ett sätt att mäta reliabiliteten av en undersökning att fråga 

sig själv huruvida resultaten skulle varit desamma vid ett annat tillfälle, om resultaten hade varit 

annorlunda om någon annan utfört undersökningen samt om det är tydligt hur resultaten 

framställts från rådata. Vi tror inte att resultaten hade varit annorlunda om undersökningen 

genomförts vid ett annat tillfälle, under förutsättning att yttre omständigheter som till exempel 

konjunkturen i Sverige är oförändrade. Att intervjuerna har genomförts i miljöer och tidpunkter 

valda av respondenterna tror vi har bidragit till en avslappnad stämning och ärliga svar. Vi anser 

att det har varit en fördel att vi som utfört intervjuerna har erfarenhet av både hästar och 

föreningsliv, då respondenterna har kunnat prata fritt utan att behöva förklara alla uttryck och 

begrepp. Dock är det svårt att avgöra huruvida vi som intervjuare har varit alltför påverkade av 

våra tidigare erfarenheter. Eventuellt skulle en person utan tidigare kunskap ha utforskat vissa 
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frågeställningar djupare, där vi nöjt oss med svaren eftersom de överensstämt med våra egna 

uppfattningar.  

 

Hur resultaten framställts från intervjuerna har förklarats tidigare i metoddelen och alla ljudfiler 

finns sparade om det skulle finnas tvivel på autenticiteten. En invändning mot reliabiliteten av 

intervjuerna är att respondenterna skulle kunna ha ett intresse av att framställa sina föreningar i 

så god dager som möjligt. Dock har vi inte uppfattat att så skulle vara fallet, men man bör inte 

helt bortse från denna risk. 

 

4. RIDSKOLORNAS SITUATION I UPPLAND 

 

I följande avsnitt presenteras resultaten från fallstudien. Resultatdelen är presenterad utifrån de 

nio verksamhetsområden som finns i Figur 2.  

 

4.1 UPPSALA PONNYKLUBB (UPK) 

Uppsala ponnyklubb är en ideell förening som bildades år 1971 och bedriver idag 

ridskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna (Uppsala Ponnyklubb, 2013). De hade år 

2012 ca 62 lektioner per vecka, 17 anställda instruktörer och 622 medlemmar (Upplands 

Ridsportförbund, 2012). Verksamhetschefen Gabriela Pernler och styrelseordförande Lars 

Pernler har varit aktiva i föreningen i dryga 20 år. Ytterligare respondent är styrelseledamot 

Tony Sundqvist. Föreningen har haft en genomgående stabil ekonomi under cirka 15 år, men har 

gått med negativt resultat de senaste åren, troligtvis på grund av de mindre barnkullarna 

(Uppsala Ponnyklubb, 2013). 

Figur 4. Venn-diagram över Uppsala Ponnyklubbs organisation  
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4.1.1 Nya medlemmar 

UPK har under åren testat olika sätt att finna nya medlemmar, framför allt de senaste åren då 

mindre barnkullar har tvingat fram en ökad kreativitet på detta område. De har bland annat 

deltagit på olika mässor, anordnat ponnyridning samt annonserat i lokala tidningsblad. Dock 

anser de inte att detta har genererat särskilt mycket nya medlemmar utan tror att det mest 

effektiva sättet att nå nya medlemmar är att ryktet om en bra verksamhet sprids. Genom att vara 

tydlig med sitt budskap om att vara en ridskola för alla där tävlingsmöjligheter finns men där 

elitsatsning inte är det primära tror de att nya medlemmar lockas. UPK söker främst medlemmar 

som vill betala för ridskolans aktiviteter och styrelseordförande Lars Pernler (2013) uttrycker att 

”vi söker nya medlemmar som vill rida hos oss. Att bara ha medlemmar är som det ser ut idag 

inte någon affär. Det blir inga intäkter”. 

4.1.2 Befintliga medlemmar 

Respondenterna från UPK anser att god kvalitet på verksamheten och bra stämning får de 

befintliga medlemmarna att stanna. Alla ska känna att de är välkomna och synen på ryttarna ska 

vara realistisk. Sämre tider med färre ridande ska ses som en möjlighet eftersom färre elever 

frigör tid att använda åt nya idéer och kreativt tänkande. Personalen arbetar därför mycket med 

att komma på nya aktiviteter så att det hela tiden sker förändring för medlemmarna. Exempel på 

aktiviteter är samarbeten mellan ridskolor, stallfritids för mindre barn och Elevens val som är en 

form av privatlektion. Att aktivera medlemmar ideellt i föreningen upplevs som svårare och 

svårare. Respondenterna har framför allt sett en förändring hos föräldrarna som i många fall inte 

har tid att hjälpa till samt att ungdomarna lägger mer och mer tid på skolarbete. Ideellt 

engagemang uppmuntras, men är inget tvång. Respondenterna lyfter fram att man måste vara 

försiktig då det är lätt att överanstränga och skrämma bort sina medlemmar, men någon form av 

belöningssystem för ideellt engagemang är i dagsläget inte aktuellt. Styrelseordförande Lars 

Pernler (2013) anser att ”om man börjar med belöningssystem då kan man nästan ta steget fullt 

ut och skippa det här ideella”.  

4.1.3 Personal  

Viktigt på UPK är att alla i personalen känner att de utvecklas, är delaktiga och får ta ansvar. 

Personalen får vara med och välja ansvarsområden själva. Alla arbetsuppgifter och 

ansvarsområden har nedskrivna detaljerade beskrivningar vilket i praktiken innebär att 

verksamheten kan skötas oavsett vem som är borta. En majoritet av personalrekryteringen sker 

internt och merparten av den nya personalen är ryttare som varit aktiva i föreningen under många 
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år. Ridskolechefen Gabriella Pernler (2013) menar att ”vi som jobbar här måste brinna för 

medlemmarna” och anser att för att vara anställd i en ideell förening bör man ha stort 

engagemang, förmåga att se alla medlemmar samt en förståelse för föreningslivet.  

4.1.4 Mål  

Respondenterna från UPK anser att de skulle kunna ha en tydligare och förnyad målbild men 

syftet för verksamheten är att den ska vara öppen för alla utan någon elitsatsning, där alla nivåer 

är lika viktiga. ”Det viktiga är att bedriva en verksamhet som våra medlemmar är nöjda med” 

säger styrelseordförande Lars Pernler (2013). Man strävar efter att ständigt förändra 

verksamheten. Om en medlem kommer tillbaka till klubben efter ett antal år ska ridskolan 

kännas ny men grunderna vara bevarade. Ytterligare ett mål är att driva ridskolan som ett företag 

och väga tid mot intäkter och hushålla med de ideella resurserna. De försöker vara medvetna om 

vilka delar av verksamheten som går med negativt ekonomiskt resultat. Man anser dock att det, i 

ett långsiktigt perspektiv, kan finnas ett långsiktigt värde i att vissa delar av ridskolan inte gör 

vinst. Om man får stora ekonomiska överskott ska de gå tillbaka till medlemmarna i form av 

lägre avgifter eller liknande. Man strävar efter att främja ridsporten på det stora hela, och detta 

sker genom samarbete mellan ridskolorna. Ridskolechefen Gabriella Pernler (2013) förklarar att 

”ju bättre vi kan samarbeta, ju fler folk får vi i ridsporten och det är det viktiga i slutänden, det 

tjänar vi alla på”. Ett exempel på samarbete är att ridskolor i Uppland byter både elever och 

hästar för att få fler att stanna inom sporten så att fler ridskolor kan överleva.  

4.1.5 Utvärdering  

Enligt respondenterna utvärderar UPK sin verksamhet genom att se till faktorer som antal 

ridande, antal aktiviteter samt personalens och hästarnas välmående. De anser att det är de som 

utnyttjar tjänsterna, det vill säga medlemmarna, som ska avgöra kvaliteten på verksamheten. En 

bra hjälp i utvärdering och styrning av ekonomin har varit att ha en skicklig revisor i styrelsen. 

Att ha någon med goda ekonomiska kunskaper har gjort att de har kunnat hantera ekonomiska 

svårigheter. Andra nyckelfaktorer för UPK att lyckas med sin relativt stabila ekonomi är 

långsiktiga goda relationer till leverantörer och veterinär. Enligt styrelseordförande Lars Pernler 

(2013) ”betalar vi kanske lite mer än vad andra gör, men å andra sidan är vi garanterade 

leveranser oavsett om det är ett besvärligt år eller ett bra år. Vi är en VIP-kund som kommer i 

första hand och det betyder oerhört mycket”. Respondenterna förklarar att de senaste årens 

negativa resultat är ett medvetet beslut som styrelsen valt att ta för att kunna upprätthålla en hög 

standard. Anledningen till de minskade intäkterna anser man främst är mindre barnkullar. 
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4.1.6 Avgifter 

Respondenterna berättar att UPK strävar efter att ha så låga ridavgifter som. Trots att föreningen 

under de senaste åren har gått med negativa resultat har de valt att inte höja ridavgifterna utan 

har, som styrelseordförande Lars Pernler (2013) uttrycker det, ”(…) plågat oss lite och legat 

kvar på låga priser”. Detta har varit möjligt då föreningens ekonomi var mycket stabil under 

flera år och på så sätt har ett starkt eget kapital byggts upp. 

4.1.7 Sponsring 

Både respondenterna från styrelsen och ridskolechefen är överens om att sponsring är svårt att få, 

särskilt då det gäller finansiell sponsring. Produktsponsring till tävlingar och mindre aktiviteter 

har varit lättare att få, framför allt om det är föreningens yngre medlemmar som kontaktar 

företagen. Respondenterna från styrelsen anser att det är onödigt att lägga resurser på att söka 

sponsring medan ridskolechefen Gabriella Pernler (2013) snarare tror att ”man skulle behöva 

kolla in hur hockey- och fotbollsklubbar jobbar med sponsring”. Tidigare har man fått hjälp av 

medlemmar med goda kontakter men nackdelen är att sponsringen försvinner om medlemmen 

byter förening. Det saknas en struktur för arbetet med sponsring och i dagsläget finns inga 

förslag om vad UPK kan erbjuda i utbyte mot finansiell sponsring. 

4.1.8 Bidrag 

Arbetet med att söka bidrag är viktigt för UPK enligt respondenterna och de strävar efter att 

erhålla maximala summor varje år. ”Det är katastrof att missa att söka ett bidrag” säger 

ridskolechefen Gabriella Pernler (2013) och för att uppnå de maximala bidragen fördelas arbetet 

med ansökningarna mellan föreningens anställda. Styrelsen anser att mängden erhållna bidrag till 

viss del beror på relationen med kommunen, och denna försvåras av att ansvarspersonerna på 

Uppsala Kommun ofta byts ut.  

4.1.9 Befogenhet 

Enligt respondenterna från styrelsen strävar de efter att inte lägga sig i ridskolechefens och 

personalens jobb – styrelsens uppgift är att stötta men inte detaljstyra. Vid enstaka tillfällen har 

styrelsen lagt sig i den operativa verksamheten men då har ridskolechefen Gabriella Pernler 

(2013) sagt ifrån och motiverar detta med paralleller till det privata näringslivet: ”Så länge VDn 

sköter sitt jobb så är man kvar, när VDn inte gör det som styrelsen tycker köps man ut. Jag 

känner att det är detsamma här och det är viktigt att jag i min roll kan känna att jag har 

styrelsen bakom mig och personalen med mig.” Hon anser vidare att ridskolan i hög grad drivs 

som ett företag och tror att det delvis kan bero på att hon själv är mycket prestationsinriktad och 
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har ett stort intresse för siffror och ekonomi. För att styrelsen ska våga delegera den operativa 

verksamheten krävs ett stort förtroende mellan ridskolechef och styrelse och det uppnås genom 

tydliga ramar och regler om ansvar, men förenklas också med tanke på att ridskolechefen och 

stora delar av styrelsen har arbetat tillsammans i mer än 20 år. Vid de flesta större investeringar 

lägger ridskolechefen fram olika förslag och offerter, men vid vissa tillfällen har det funnits 

sakkunniga personer i styrelsen och man har då förlitat sig på deras expertis. 

 

4.2 LURBO RIDKLUBB (LRK) 

Lurbo ridklubb är en ideell förening som bildades år 1961 och bedriver idag ridskoleverksamhet 

för barn, ungdomar och vuxna (Svensson, 2013). De hade år 2012 ca 45 lektioner per vecka, 10 

anställda instruktörer och 659 medlemmar (Upplands Ridsportförbund, 2012). Ridskolechefen 

Camilla Andreasson har varit anställd i föreningen i 2 år och styrelseordförande Thomas Törne 

har varit ordförande i 7 år. Ytterligare respondent är före detta styrelseledamot Christina 

Atterby. Under framför allt 2005 och åren därikring hade föreningen svåra ekonomiska problem 

och var till och med konkurshotade under en tid. Dåvarande styrelsen fick jobba hårt och under 

många år saknades en ridskolechef tills Camilla Andreasson tillsattes. Ekonomin har de senaste 

åren förbättrats markant och år 2012 gick föreningen med ett positivt resultat (Törne, 2013). 

 

 

 

 

 

4.2.1 Nya medlemmar 

LRK prioriterar enligt respondenterna att ha full beläggning, vilket man i dagsläget också har 

uppnått. Det är visserligen bra att få fler medlemmar, som till exempel genom tävlingsryttare 

eller privatryttare som inte rider på ridskolan, men fokus ska alltid ligga på ridskolan. Flera olika 

typer av marknadsföring har genomförts, dels via medier som tidningar, hemsida och Facebook 

men också genom ponnyridning, prova-på-kurser och samarbeten med olika skolor. När det 

Figur 5. Venn-diagram över Lurbo Ridklubbs organisation  
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gäller nya medlemmar läggs det största fokuset på att få in barn och ungdomar i verksamheten, 

då detta genererar mest bidrag och stöd. Tidigare styrelseledamot Christina Atterby (2013) 

menar att ”om man ser till ekonomin måste man bortse från vissa medlemmar och bara hoppas 

att de är kvar ändå. Man måste satsa på de som kan generera det ekonomiska stödet man 

behöver som ideell förening.” Det finns också en stor förhoppning om att medlemmarna ska 

engagera sig, men förväntningarna ställs främst på vuxna ryttare och föräldrar. Dock görs inget 

konkret för att aktivera medlemmarna utan engagemang beror oftast på relationen till ridläraren 

och dynamiken i respektive ridgrupp. 

4.2.2 Befintliga medlemmar 

Det viktigaste sättet för LRK att behålla sina befintliga medlemmar är att ha en bra och kvalitativ 

ridverksamhet. Utöver detta är även föreningens aktiviteter, till exempel familjedagar och 

klubbtävlingar, ett sätt att skapa trivsel och god stämning för medlemmarna. Man har diskuterat 

huruvida man ska belöna sina medlemmar för ideellt engagemang, men bedömt att det är svårt 

och att riskerna för orättvisa är stora. Dessutom har det inte varit ett alternativ att ge funktionärer 

betalt då ridskolans ekonomi har varit alltför ansträngd.  

4.2.3 Personal 

En av de viktigaste personalfrågorna på LRK enligt respondenterna är att ridskolechefen och 

styrelsen har en god relation. Ifall klagomål angående verksamheten når styrelsen ska dessa 

genast tas upp med ridskolechefen så att man inte riskerar ryktesspridning eller ifrågasättande av 

ridskolechefens position. Det är viktigt att föreningen är en enhet och driver samma linje, vilket 

också kräver kommunikation inom styrelsen och personalgruppen. Ridskolechefen Camilla 

Andreasson (2013) poängterar att det finns stora skillnader mellan att jobba i den privata sektorn 

och att vara anställd av en ideell förening och uttrycker att ”det blir väldigt mycket mer politik i 

det hela. Jag kan inte gå in och styra och ställa och låtsas att jag är chef över alla våra 

medlemmar”. Vidare menar hon att arbete inom föreningssektorn ställer stora krav på 

anpassningsbarhet och flexibilitet, samt att man har ett stort intresse för barn och hästar i detta 

specifika fall. 

4.2.4 Mål 

LRK strävar efter att ha en god stämning och hög trivselnivå inom föreningen. Man vill driva 

endast en linje inom styrelsen inom vilken alla föreningens medlemmar ska känna sig 

inkluderade. Styrelsen ska enligt respondenterna försöka vara lyhörd för olika önskemål men 

samtidigt kunna prioritera fram de viktigaste besluten. Målet med LRK:s verksamhet är att 
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bedriva en bra rid- och hästutbildning för framför allt barn och ungdomar. Medlemmarnas 

tävlingsintresse ska tillvaratas men fokus ligger på barn- och ungdomsverksamheten. Tidigare 

styrelseledamot Christina Atterby (2013) förklarar att ”eftersom föreningens ekonomi till stor del 

är baserad på de bidrag som kommun, stat och landsting kan ge så måste barn- och 

ungdomsverksamheten vara kärnan”. 

4.2.5 Utvärdering 

Enligt respondenterna utvärderar LRK sin verksamhet framför allt genom att titta på ekonomiskt 

resultat och kassaflöde, det vill säga likviditeten. ”Nummer ett är att det går runt ekonomiskt, 

annars skulle vi inte existera. Det är som vilket företag som helst” säger ridskolechefen Camilla 

Andreasson (2013). Men det är även viktigt att hästar och personal mår bra då de är navet i 

ridskoleverksamheten. Andra faktorer som ses över är om kontakten med kommunen fungerar 

bra och huruvida lagar och förordningar gällande exempelvis djurhållning och personal följs. 

På LRK anser man att nyckelfaktorerna för den stora förbättringen av föreningens ekonomiska 

läge beror på en ökad förståelse för resultaträkning och andra ekonomiska verktyg. Mindre 

förändringar så som att sänka värmen i anläggningen, förhandla om bättre foderpriser och se 

över aktuella skulder gav tillsammans stora positiva konsekvenser för ekonomin. Dessutom har 

det tidigare varit så att många akuta problem fick lösas med ideella insatser då föreningens 

resurser helt enkelt inte räckte till.  

4.2.6 Avgifter 

Både rid- och medlemsavgifterna har varit relativt konstanta de senaste åren. Styrelseordförande 

Thomas Törne (2013) menar att han ”haft en känsla av att höjer vi priset för mycket får vi färre 

ridande”, och föreningen har istället valt andra vägar för att få ytterligare intäkter. Exempelvis 

har priserna för lovaktiviteter höjts samt att en elev har adderats till varje ridgrupp, och 

föreningens många tävlingar drar in mycket pengar.  

4.2.7 Sponsring 

Sponsring upplevs som relativt svårt att få och grundas främst på personliga kontakter hos 

medlemmar och anställda. De senaste två åren har sponsringsarbetet blivit mer strukturerat då 

den nuvarande ridskolechefen haft ett stort intresse för marknadsföring. ”Det handlar om att 

sälja in vårt företag och vår vision” anser ridskolechefen Camilla Andreasson (2013). Att få 

produktsponsring till tävlingar samt cafeterian är enklare än finansiell sponsring, något som både 

respondenterna från styrelsen och ridskolechefen anser kan utvecklas. 
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4.2.8 Bidrag 

Enligt respondenterna från styrelsen har LRK historiskt sett haft bristande rutiner för att söka 

bidrag, vilket innebar stora uteblivna intäkter. Med nya engagerade styrelsemedlemmar och en 

ridskolechef som har arbetat längre än ett år har detta kunnat förändras och idag arbetar 

föreningen för att få maximala bidrag. Enligt respondenterna är det tidskrävande men egentligen 

inte särskilt svårt att söka bidrag, och det viktiga är att inte missa ansökningstiderna. Relationen 

till kommunen har tidigare varit ansträngd men har de senaste åren förbättrats avsevärt. Detta har 

åstadkommits dels genom att föreningen har blivit mer organiserad och löst en del av sina 

skuldproblem men också genom att kontaktpersonerna på kommunen har bytts ut. Numera går 

samtlig kontakt med kommunen genom verksamhetschefen i ett försök att skapa kontinuitet och 

en ömsesidig dialog.  

4.2.9 Befogenhet 

Ridskolechefen på LRK är operativ chef och har befogenhet att fatta merparten av besluten 

gällande verksamheten. Att ingå långsiktiga avtal samt att göra större investeringar är 

undantagen och kräver styrelsens inblandning. Det är oftast ridskolechefen som uppmärksammar 

styrelsen på nya behov. Styrelseordförande Thomas Törne (2013) jämför med hur det går till i 

den privata sektorn och menar att det är ”ungefär som en VD i ett företag, det är ju han som 

föreslår till styrelsen. Det är ju sällan styrelsemedlemmar är ute och tittar i verksamheten”. När 

ett behov har identifierats så görs en budget och olika finansieringsalternativ diskuteras. 

Slutligen utses en projektledare för att genomföra projektet eller investeringen, oftast är detta 

ridskolechefen. 

 

4.3 UPPSALA AKADEMISTALL AB / UPPLANDS-VÄSTMANLANDS 

FÄLTRITTKLUBB (UVFK) 

Upplands-Västmanlands Fältrittklubb är en ideell förening som bildades år 1898 och 

härstammar från Uppsala universitets ridinstitution. År 2005 byggde föreningen en ny 

anläggning och i samband med detta var det en lämplig ekonomisk konstruktion att bilda 

aktiebolaget Uppsala Akademistall AB. Föreningen UVFK är dock fullständig ägare av 

aktiebolaget och hade år 2012 464 medlemmar. Ridskolan sköts helt av aktiebolaget och 

föreningen ansvarar för bland annat tävlingsverksamhet och ungdomssektionen (Upplands-

Västmanlands Fältrittklubb, 2008). Ridskolan hade år 2012 ca 50 lektioner per vecka och 8 

anställda instruktörer (Upplands Ridsportförbund, 2012). Karin Agenäs är VD för Uppsala 

Akademistall AB sedan 2 år men har varit anställd i cirka 30 år. Gunilla Lundmark har varit 
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styrelseordförande i föreningen UVFK i 4 år och är även styrelseledamot i aktiebolaget.  Hanna 

Pontén Brattgård är styrelseordförande i aktiebolaget sedan bolaget bildades i samband med 

flytten år 2005. Aktiebolaget har haft goda ekonomiska resultat de senaste åren (Karin Agenäs, 

2013). 

 
 

 

 

 

 

 

4.3.1 Nya medlemmar 

För att locka nya elever till ridskolan ordnar föreningen och aktiebolaget varje år 

Akademistallets dag. Det är en dag med uppvisningar och prova-på-ridning riktad till familjer 

framför allt i bostadsområden kring ridskolan. Inför dagen annonseras det även i tidningen. För 

att nå ungdomar samarbetar aktiebolaget med en högstadieskola och Realgymnasiet som 

bedriver delar av sin undervisning på ridskolan. Utöver det upplever aktiebolaget att de flesta 

nya medlemmar hör talas om ridskolan ryktesvägen. Då elever vid aktiebolagets ridskola måste 

vara medlemmar i UVFK genereras nya föreningsmedlemmar i takt med att ridskolan får fler 

ryttare. Uppsala universitet har ett ridstipendium som delas ut till ridintresserade studenter vilket 

generar nya elever till ridskolan och således även nya medlemmar till föreningen. 

4.3.2 Befintliga medlemmar 

På UVFK är det viktigt med en god stämning där alla känner sig välkomna. Föreningen har ett 

önskemål om att medlemmarna ska engagera sig ideellt men det finns inga krav. Föreningen 

använder sig av viss belöning till aktiva funktionärer i form av biobiljetter, men det är allt. Både 

aktiebolaget och föreningen anordnar aktiviteter till de befintliga medlemmarna. Föreningen 

organiserar en hindermålardag, och aktiebolaget har testat med clinics
2
, teorikurser och 

                                                        
2 Clinic är en praktisk undervisningsform där ledaren utför ridmoment inför åskådare. 

Figur 6. Venn-diagram över Uppsala Akademistall AB:s och Upplands-

Västmanlands Fältrittklubbs organisation  
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ridkurser. De aktiviteter som inkluderar ridning är väldigt populära men de andra har färre 

deltagare.  

4.3.3 Personal 

Ridskolor i form av ett aktiebolag kan inte ta hjälp av ideell arbetskraft på grund av svårigheter 

med bokföring utan allt arbete görs av avlönad personal. Just personalkostnaden kan vara en svår 

fråga mellan den ideella föreningen och aktiebolagets styrelse. ”De är anställda, de är inte 

ideella” säger aktiebolagets styrelseordförande Hanna Pontén Brattgård (2013) när hon beskriver 

personalen, vilket inte alltid är självklart för de ideella arbetskrafterna i föreningen. VD Karin 

Agenäs (2013) jämför sitt arbete som VD med tidigare föreningsanställning och tror att när man 

jobbar i en ideell förening får man inte ha för mycket egenintresse. Det måste vara klart vem som 

ansvarar för vad så det inte tar för lång tid att få svar.  

4.3.4 Mål 

Enligt respondenterna har aktiebolaget som mål att bedriva ridskola för ungdomar och vuxna 

som har ridning som fritidsintresse. Detta ska uppnås genom bra hästar och höga krav på 

utbildning och erfarenhet hos ridlärarna. Aktiebolaget har som mål att gå med vinst för att ge 

tillbaka till ägaren som är föreningen. Majoriteten av de ridande på ridskolan är vuxna så 

föreningen vill gärna locka fler ungdomar till sin verksamhet. Föreningen UVFK ansvarar för 

tävlingsverksamhet, ungdomssektionen och andra aktiviteter utöver ridning. Medlemmarna ska 

ha ett bra utbud av aktiviteter vilket främst ordnas genom föreningens verksamhet. Det är även 

viktigt att stimulera ridsporten i stort och inte fokusera på konkurrens mellan de olika 

ridskolorna i Uppsala.  

4.3.5 Utvärdering 

När aktiebolaget utvärderar sin verksamhet tittar man enbart på olika nyckeltal samt kassaflöde. 

”Det är ju ren företagsekonomi” förklarar VD Karin Agenäs (2013). Eftersom aktiebolaget inte 

har möjlighet att få några andra inkomster än de som de kan generera själva, till skillnad från 

föreningarna, är det extra viktigt att ekonomin är stabil och att tänka företagsekonomiskt är 

därför en självklarhet. Bakgrunden till företagets goda ekonomi lades vid flytten till den nya 

anläggningen år 2005, då föreningen lyckades göra en bra affär vid försäljningen av sin mark. 

Framgångsmåtten för föreningen UVFK handlar mer om mjuka värden så som nöjdhet hos 

medlemmarna, även om antalet medlemmar också beräknas.  
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4.3.6 Avgifter  

Aktiebolaget bestämmer ridavgifterna och högsta prioritet är att bolaget inte ska gå med förlust. 

Ridavgifterna anpassas därför efter hur mycket lektionsverksamheten kostar per termin fördelat 

på antal ridande. Kunderna erbjuds olika kostnadsalternativ, till exempel olika storlekar på 

ridgrupperna eller rabatt för juniorer. Föreningen bestämmer medlemsavgiften på årsmötet och 

denna har varit konstant under lång tid. 

4.3.7 Sponsring 

Det är framför allt den ideella föreningen UVFK som ägnar sig åt sponsringsarbete, då det anses 

svårt för aktiebolaget att som ett privat företag få donationer eller gratis produkter. 

Reklamskyltar i ridhuset är dock en form av sponsring som har använts av aktiebolaget. I nuläget 

är sponsring inte en stor intäkt för föreningen, främst på grund av tidsbrist, och föreningens 

styrelseordförande Gunilla Lundmark (2013) beskriver att ”vi är inte jätteaktiva men det är en 

klar förbättringspotential att kunna vara ännu mer aktiva på sponsringssidan”. Uppsala 

Universitet utlyser varje termin ett stipendium där sex stipendiater får gratis ridundervisning vid 

Uppsala Akademistall AB, och detta är en form av indirekt sponsring från Universitetet.  

4.3.8 Bidrag 

Föreningen UVFK är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och kan således få statliga och 

kommunala bidrag till sina aktiviteter, till exempel övernattning med ungdomssektionen. Men 

man får inte bidrag för ridskoleverksamheten då denna är separerad från föreningen och drivs av 

aktiebolaget. Föreningens styrelseordförande Gunilla Lundmark (2013) beskriver att ”vi har 

tittat på alla möjliga konstruktioner och även haft en dialog med kommunen om det här”, men 

trots det har man inte hittat en lösning. Föreningen har dock lyckats få andra sorters bidrag som 

till exempel Idrottslyftet
3
. Bristen på bidrag beror inte enbart på aktiebolagsformen utan också att 

föreningen har en låg andel juniora medlemmar, och det är främst juniorer som är berättigade till 

finansiellt stöd. Det viktiga är att de resurser som läggs ner på bidragsansökningar betalas 

tillbaka i form av bidrag. Eftersom kommunen inte ger några bidrag till UVFK är föreningen inte 

heller beroende av en bra relation till kommunen, men man strävar alltid efter att upprätthålla en 

god kontakt. 

                                                        
3 Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott med målsättning att alla som vill ska kunna utföra 

föreningsdriven idrottsverksamhet (Svenska riksidrottsförbundet, 2013). 
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4.3.9 Befogenhet 

Aktiebolagets styrelse leder ridskoleverksamheten och har delegerat den operativa verksamheten 

till VD:n. Styrelsemedlemmarna i aktiebolaget har arbetat tillsammans länge och beskrivs som 

en liten grupp med stort förtroende för varandra, vilket också möjliggör snabba och effektiva 

beslut. ”Allt handlar om förtroende” säger aktiebolagets styrelseordförande Hanna Pontén 

Brattgård (2013). När större investeringar ska göras uppmärksammar VD:n styrelsen på att ett 

behov existerar. VD:n är sedan ansvarig för att ta in offerter och med dessa som grund fattar 

styrelsen beslut. Föreningsstyrelsen och aktiebolagsstyrelsen har vissa möten ihop och strävar 

efter att arbeta enhetligt tillsammans. Både respondenterna från föreningsstyrelsen och 

aktiebolagsstyrelsen pekar dock på de svårigheter som finns med att skapa en känsla av en enda 

enhet, och bland medlemmarna finns ibland okunskap angående vilken styrelse som har 

befogenhet att ta olika beslut. 

 

4.4 SÄVA RIDCENTER AB / SÄFVA RIDKLUBB (SäRK) 

Säva ridcenter AB startades år 2007 av familjen Brunstedt, vilka idag sitter i aktiebolagets 

styrelse. Ridskolan hade år 2012 ca 37 lektioner i veckan och 8 anställda (Upplands 

ridsportförbund, 2012). VD och ridskolechef Nina Brunstedt har tidigare arbetslivserfarenhet 

som tullare, kammarskrivare, arbete vid Utrikesdepartementet samt krishantering. Hon har varit 

lagledare för ridhandikappslaget vid Paralympics vid två tillfällen (Brunstedt, 2013). Anknutet 

till ridskolan finns föreningen Säfva ridklubb som startades år 1993 och har idag 278 

medlemmar. Jan Rydberg har varit ordförande i föreningen i 1 år och Terese Jordahl har suttit 

som vice ordförande i 1 år. Båda har varit aktiva i styrelsen innan sina nuvarande poster 

(Rydberg, 2013). Aktiebolaget har gjort många investeringar de senaste åren och har därför gått 

med negativa resultat (Brunstedt, 2013).  

 
 

 

Figur 7. Venn-diagram över Säva Ridcenter AB:s och Säfva ridklubbs 

organisation  
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4.4.1 Nya medlemmar 

”Hästivalen” är aktiebolagets och föreningens gemensamma stora marknadsföringskampanj i 

form av en prova-på dag med olika riduppvisningar. VD Nina Brunstedt (2013) beskriver att ”det 

är ett sätt att marknadsföra på ett roligt sätt”. Föreningen ser sina projekt delvis som ett sätt att 

locka nya medlemmar men också som en möjlighet att attrahera människor till ridsporten i 

allmänhet. Nina Brunstedt har spelat in en radioslinga som spelats på radiostationen Rix fm för 

att ytterligare nå nya kunder. Det är dock svårt att säga huruvida reklamen generade nya kunder, 

men Nina Brunstedt (2013) beskriver att de befintliga kunderna har varit positiva och nöjda.  

4.4.2 Befintliga medlemmar 

Både aktiebolaget och föreningsstyrelsen är överens om att deras ungdomssektion är väldigt 

duktiga på att anordna roliga aktiviteter för de yngre medlemmarna. ”Hästivalen” anordnas inte 

bara för de nya medlemmarna utan också för de befintliga. Föreningsstyrelsen vill gärna att 

medlemmar ska hjälpa till ideellt, men det finns inget tvång. Det finns inga belöningssystem, 

men funktionärer på tävlingar brukar få gratis mat och medverka i ett lotteri. VD Nina Brunstedt 

(2013) påpekar att ”vi tänker inte medlemmar, utan vi tänker kunder.” Föreningens styrelse talar 

å andra sidan om föreningens medlemmar.  

4.4.3 Personal 

Eftersom ridskolan är ett företag som vill ha en laglydig bokföring måste alla tjänster betalas för. 

Därför blir det ideella arbetet komplicerat. I stallet hjälper inga ungdomar till ideellt utan allt 

arbete utförs av personal som får betalt. VD Nina Brunstedt (2013) säger att folk ofta bemöter 

henne med ”jobbar ni i stallet, gör inte tjejerna det när de kommer efter skolan?” och hon 

svarar ”nej, det här är ett företag”.  

4.4.4 Mål 

Målet med Säva ridcenter AB är att vara en ridskola där alla känner att de kan utvecklas. VD 

Nina Brunstedt (2013) beskriver att man ska känna sig hemma och inte bara komma till 

ridskolan för att rida. Det ska även finnas möjlighet att testa olika discipliner inom ridning som 

till exempel körning. Ett annat mål är att främja ridsporten i stort, och Nina Brunstedt menar att 

ju fler ridskolor som går bra, desto fler kommer ägna sig åt sporten. Föreningens mål är framför 

allt att få medlemmarna att trivas, samt att genomföra ungdoms- och tävlingsverksamhet. 
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4.4.5 Utvärdering 

Framgångsfaktorer för ridskolan som diskuteras är framför allt lönsamhet och beläggning på 

ridskolan. Ridskolan gör fortfarande negativt resultat varje år. VD Nina Brunstedt (2013) 

förklarar att det är på grund av relativt stora investeringar för att nå den standard som är 

familjens vision. En svårighet är att anläggningen består av många äldre hus, så 

renoveringskostnader uppstår ofta. När föreningen utvärderar sin verksamhet ser de bland annat 

till medlemsantal.  

4.4.6 Avgifter 

Aktiebolaget bestämmer avgifterna för ridlektioner, och i jämförelse med andra ridskolor i 

kommunen ligger prisnivån relativt högt. Dock menar VD Nina Brunstedt (2013) att det 

viktigaste måttet inte är ridavgifter utan kostnad per ridminut, och med detta mått ligger Säva 

ridcenter inte högre än konkurrenterna. Årsstämman bestämmer avgifterna för föreningen och 

man måste vara medlem i föreningen för att få rida på ridskolan av försäkringsskäl.  

4.4.7 Sponsring 

Aktiebolaget arbetar ej aktivt med sponsring. Det är svårt för ett privat företag att få sponsring av 

andra företag, framför allt som aktiebolaget inte arrangerar tävlingar och således inte kan söka 

produktsponsring som priser. Föreningen arbetar däremot en del med sponsring och upplever att 

det är relativt lätt att få produktsponsring till tävlingar. 

4.4.8 Bidrag 

Aktiebolaget kan inte få några bidrag överhuvudtaget. Föreningen får endast bidrag för 

ungdomsaktiviteter som anordnas av ungdomssektionen. De bidragen är mycket små men 

nödvändiga för att kunna söka andra projektbidrag, till exempel ledarskapsprojekt och det 

fritidssamarbete man har med Stenhagenskolan.  

4.4.9 Befogenhet 

Aktiebolagets styrelse, bestående av familjen Brunstedt, har alla befogenheter vad gäller 

ridskoleverksamheten och anläggningen som helhet. Detta innebär att beslut kan fattas snabbt 

och effektivt. Föreningen bidrar dock med mycket idéer till verksamheten och VD Nina 

Brunstedt (2013) förklarar att ”jag försöker alltid säga ja och inte nej, vara positiv till att det 

finns en klubb som engagerar sig”. Men det kan också uppstå intressekonflikter mellan 

föreningen och aktiebolaget eftersom de i vissa frågor har olika fokus. Föreningen finns för att 

ha kontakt med Svenska ridsportförbundet, ha en ungdomssektion samt för att driva 
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tävlingsverksamheten. Beslut rörande föreningen tas alltid vid styrelsemöten, men då föreningen 

inte driver någon egen ridskoleverksamhet gör den heller inga större investeringar. 

 

5. ANALYS 

 

I följande del analyseras resultatet från fallstudien utifrån teoriavsnittet. Analysen utgår ifrån 

idealtyperna företag och ideell förening som presenteras i Tabell 1. De teoretiska begreppen 

från Tabell 1 diskuteras enligt den gruppering som gjordes i Figur 2. 

 

5.1 VERKSAMHETSINRIKTNING & TILLHÖRIGHET 

Föreningarna SäRK och UVFK stämmer in på idealtypen av ideella föreningar och har endast sin 

verksamhet inriktad på medlemmar. Aktiebolagen stämmer även de in på idealtypen av företag 

då verksamheten är inriktad på kunder. Vad gäller de föreningsdrivna ridskolorna går de inte att 

placera inom endast en idealtyp. Medlemskap är en tillhörighet som är aktuell för alla ryttare på 

samtliga ridskolor. Däremot är formen av tillhörighet mer komplex för de anställda på UPK och 

LRK. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av hur begreppen verksamhetsinriktning och 

tillhörighet från Tabell 1 har applicerats på fallstudien.  

 

På Uppsala Akademistall AB anger man att verksamheten är inriktad på kunder, medan de andra 

ridskolorna använder både begreppet kund och medlem. Alla är dock överens om att fokus är att 

få människor att utnyttja tjänsten de erbjuder, alltså att få full beläggning på ridskolan. Det finns 

inga krav på att de som betalar för ridlektioner ska engagera sig ideellt, utan det är enbart en 

förhoppning. Valfriheten till ideellt engagemang i kombination med målet att ha full beläggning 

tyder på att samtliga ridskolors verksamhet är inriktad på kunder och inte medlemmar, vilket 

pekar på att man agerar som företag enligt Tabell 1. Men eftersom samtliga ryttare på alla 

ridskolor även måste vara medlemmar i respektive förening kan man inte förkasta att 

verksamheten även är inriktad på medlemmar. LRK har till exempel utvecklat sin 

tävlingsverksamhet, vilket bara genererar medlemmar till föreningen och inte betalande kunder 

till ridskolan. Även det faktum att alla föreningar har aktiviteter för befintliga medlemmar tyder 

på att verksamheten är inriktad på medlemmar. Det arbete som medlemmarna utför ger ingen 

ersättning, vilket ytterligare stärker intrycket att föreningarna beter sig som idealtypen ideell 

förening.  
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Man kan även ifrågasätta på vilket sätt anställda och ryttare känner tillhörighet till respektive 

ridskola. Är man i första hand anställd eller karaktäriseras tillhörigheten av medlemskapet till 

föreningen? Personalen i de föreningsdrivna ridskolorna ska enligt idealtypen i Tabell 1 känna 

sig som medlemmar. Som ett exempel kan nämnas UPK som i största möjliga mån rekryterar 

personal internt. Anledningen till detta är att behålla den goda stämningen och gemenskapen 

vilket fungerar bra då undervisningen ändå inte är till för elitryttare. En medlem blir en anställd, 

men är i sinnet kanske fortfarande en medlem? Dock uttrycker ingen av verksamhetscheferna på 

UPK och LRK att en sådan förvirring i grupptillhörighet skulle vara fallet. Föreningarna SäRK 

och UVFK har inga anställda så där kommer tillhörigheten givetvis ifrån medlemskap. 

Personalen i aktiebolagen har å andra sidan en lättare roll då de är anställda av en privat 

arbetsgivare. Båda aktiebolagen belyser dessutom svårigheten för företag att ta hjälp av ideell 

arbetskraft, då detta inte går att bokföra korrekt.  

 

5.2 FINANSIERING & MÅTT PÅ FRAMGÅNG 

När det gäller ridskolornas finansiering har alla försäljningsintäkter som största intäkt. 

Föreningarna SäRK och UVFK finansieras av medlemsavgifter och bidrag och de 

föreningsdrivna ridskolorna har inkomster i form av försäljningsintäkter, bidrag och 

medlemsavgifter. Angående hur ridskolorna mäter framgång vill samtliga gå med vinst men 

enbart för att kunna återinvestera denna vinst, alltså stämmer samtliga ridskolor in på båda 

idealtyperna. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av hur begreppen finansiering och mått på 

framgång från Tabell 1 har applicerats på fallstudien.  

 

Den enskilt största intäkten för ridskolorna är försäljningen av ridundervisning och där skiljer sig 

inte privata eller föreningsdrivna ridskolor åt. Visserligen får UPK och LRK betydande intäkter 

genom både medlemsavgifter och bidrag, men verksamheten skulle aldrig kunna existera enbart 

med dessa intäkter. De två aktiebolagsdrivna ridskolorna visar däremot att det går att driva 

ridskoleverksamhet utan medlemsavgifter och bidrag. I Tabell 1 framgår att idealtypen av en 

ideell förening enbart finansieras genom medlemsavgifter och bidrag och detta stämmer in på 

SäRK och UVFK. Å andra sidan har varken SäRK eller UVFK kostnader för personal, djur eller 

anläggning och är därför inte beroende av en fast inkomst på samma sätt som de föreningar som 

bedriver ridskola. Man skulle således kunna dra slutsatsen att eftersom SäRK och UVFK har 

andra inkomstkällor än ett typiskt företag agerar de som föreningar, medan de föreningsdrivna 

ridskolorna agerar mer som företag eftersom deras största inkomst är försäljningsintäkter.  
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Samtliga ridskolor väljer att titta på olika ekonomiska mått när de utvärderar sin verksamhet. Det 

gäller både nyckeltal som är speciellt framtagna för ridskoleverksamhet, men också traditionella 

mått på framgång så som resultat och kassaflöde. SäRK och UVFK anser att medlemsantal och 

trivsel i föreningen är viktiga mått i utvärderingen. Alla har varit överens om att kontroll över 

kostnader och intäkter är det viktigaste måttet på framgång och när ekonomin är under kontroll 

kan man fokusera på andra faktorer.  

 

Enligt Tabell 1 utvärderas ideella föreningars framgång utifrån graden av återinvestering i den 

egna verksamheten, ett mått som varken aktiebolagen eller föreningarna använder sig av. 

Däremot är det intressant att notera att både aktiebolagen och samtliga föreningar faktiskt 

återinvesterar all eventuell vinst i sin verksamhet, även om man inte mäter själva graden av 

återinvestering. Dock skulle detta kunna förklaras med att Uppsala Akademistall AB ägs till 100 

% av en ideell förening och således tillfaller all vinst föreningen UVFK. Säva Ridcenter AB ägs 

visserligen inte av en förening men uppger att de återinvesterar eventuella överskott för att 

försöka uppnå sin vision med ridskolan.  

 

5.3 SYFTE & UTBYTESFORM 

Syftet med verksamheten för samtliga ridskolor är både att gå med vinst och uppfylla 

medlemmarnas idéer och visioner. Det går således inte att placera ridskolorna i någon av 

idealtyperna utan samtliga tillhör bägge kategorier. Alla ridskolor har försäljning i fokus och 

återfördelning förekommer framför allt hos föreningarna. Nedan följer en mer utförlig 

beskrivning av hur begreppen syfte och utbytesform från Tabell 1 har applicerats på fallstudien.  

 

Samtliga ridskolor strävar efter att ha en stabil ekonomi. Uppsala Akademistall AB är den enda i 

fallstudien som har vinst som ett specifikt mål, även om samtliga ridskolor gärna gör positiva 

resultat. De föreningsdrivna ridskolorna menar att god ekonomi är en förutsättning för att kunna 

uppfylla medlemmarnas vision, och att man således måste se till de ekonomiska 

förutsättningarna innan man kan fokusera på det ideella syftet. Att ha ett ”företagstänk” med 

vinstmål blir på så sätt en metod att uppfylla medlemmarnas idéer och visioner, även om vinsten 

i sig egentligen är oväsentlig. Bidragen som föreningarna kan söka kan ses som ett sätt att 

uppfylla medlemmarnas visioner, framför allt gällande de pengar som söks till ett specifikt 

projekt vilket resulterar i lägre ridavgifter för medlemmarna. På samma sätt kan man se på 

möjligheten till sponsring. Dock har alla ridskolor uttryckt det svåra i att söka sponsring i form 

av ekonomiska medel, men samtliga brukar få sponsring i form av produkter till tävlingar och 
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cafeteria. Detta är något som skapar mervärde för medlemmarna. Gemensamt för samtliga 

ridskolor är att de, utöver att tillvarata kundernas respektive medlemmarnas önskemål, även vill 

främja ridsporten i stort. Den egna verksamheten blir därför bara en del i att uppnå ett högre 

syfte och man upplever inte att det råder konkurrens på marknaden. Här finns ingen skillnad 

mellan aktiebolag och förening utan det handlar snarare om en grundläggande kärlek till sporten. 

 

Gällande utbytesformen från Tabell 1 har som sagt alla ridskolor försäljning av ridlektioner i 

fokus och är på så sätt lika idealtypen företag. När det gäller ridavgifter uppger samtliga 

ridskolor förutom UPK att de vill ha relativt höga avgifter, vilket tyder på att man ser ryttarna 

som betalande kunder till vilka man säljer en tjänst. UPK vill främja medlemmarna och försöker 

ha så låga ridavgifter som möjligt. Återfördelning till medlemmarna sker på alla ridskolor då alla 

uttrycker att eventuell vinst ska gå till att förbättra verksamheten. Föreningarna utför ytterligare 

återfördelning i form av familjedagar, clinics och andra medlemsaktiviteter som ett sätt att ge 

tillbaka till medlemmarna.  

 

5.4 BESLUTSFATTANDE 

Det varierar mellan föreningarna hur de demokratiskt valda styrelserna arbetar samt hur 

beslutsprocesserna går till. Eftersom aktiebolag och ideella föreningar lyder under olika 

lagstiftningar följer därmed också vissa naturliga skillnader i bland annat hur styrelsen arbetar 

med redovisning mellan de olika ridskolorna. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av hur 

begreppet beslutsfattande från Tabell 1 har applicerats på fallstudien.  

 

I föreningsstyrelser kan man misstänka att beslutsprocessen tar längre tid eftersom 

styrelseledamöterna utför arbetet på sin fritid. Båda aktiebolagen uppger däremot att 

beslutsprocessen i respektive företag är mycket snabb och effektiv, vilket överensstämmer med 

Tabell 1. Att beslutsprocesserna går snabbare i aktiebolagsstyrelser kan ha att göra med att de 

anses ha en enklare målbild med fokus på ekonomiska mått istället för det mer diffusa ideella 

målet idéuppfyllelse. En skillnad som dock inte kan bortses ifrån är att föreningsstyrelsen är 

ideell och föreningen blir därför beroende av den kompetens och det engagemang som finns hos 

ledningen. Svårigheten med att få kompetenta människor att arbeta gratis är en utmaning som 

företag inte behöver möta. 

 

Både UPK och LRK har utsett en ridskolechef, liknande en VD, som ansvarar för den operativa 

verksamheten. Här skiljer sig de föreningsdrivna ridskolorna UPK och LRK från föreningarna 



35 
 

SäRK och UVFK. I och med att SäRK och UVFK inte bedriver ridskoleverksamhet har de därför 

inte samma behov av att delegera uppgifter från styrelsen. Det verkar med andra ord som att en 

organisationsstruktur med enbart en ideell styrelse i ledningen fungerar i mindre föreningar, men 

i de föreningar som har anställda samt bedriver en större verksamhet anammas en 

organisationsstruktur som liknar företag.   

 

5.5 VIDARE DISKUSSION 

Utifrån Tabell 1 har det klargjorts att ridskolorna Säva ridcenter AB och Uppsala Akademistall 

AB stämmer väl in på idealtypen för företag. De anknutna föreningarna UVFK och SäRK 

överensstämmer med idealtypen ideella föreningar. Denna separering mellan aktiebolag och 

ideell förening möjliggör att organisationerna kan fungera och styras i enlighet med vad 

organisationsteorin säger.  

 

Däremot stämmer inte de föreningar som bedriver ridskoleverksamhet in på varken idealtypen 

för företag eller ideella föreningar, utan de använder sig av en kombination av företagsstrategier 

och ideella metoder för att uppnå sina respektive mål. UPK och LRK är således exempel på de 

blandformer som Forsell & Ivarsson Westerberg (2007) behandlar vilka definieras som 

låntagare, hybrider och övergångsformer. Kommersialiseringen av ideella idrottsföreningar 

används som ett exempel på övergångsformer vilket gör det rimligt att anta att UPK och LRK är 

i detta tillstånd. Men det skulle innebära att UPK och LRK på sikt kommer omvandlas till 

företag och resultatet av fallstudien ger inga sådana indikationer. Vidare står det klart att båda 

föreningarna har lånat terminologi och idéer från företagssektorn vilket överensstämmer med 

blandformen låntagare. Det är svårt att avgöra huruvida denna terminologi används enbart på en 

ytlig nivå eller om organisationerna faktiskt är en blandning av företag och ideell förening, det 

vill säga en hybrid. Utifrån denna fallstudie anser vi dock att UPK och LRK kan definieras som 

hybrider. Till exempel vill de två ridskolecheferna på UPK och LRK driva sin verksamhet som 

ett företag för att kunna gå med vinst. Eventuell vinst återinvesteras dock alltid i verksamheten 

vilket gynnar medlemmarna. Vidare är det viktigaste målet för de föreningsdrivna ridskolorna att 

sälja sina tjänster till kunder, det vill säga att ha full beläggning på ridskolan. Men varje kund är 

även en medlem och mycket resurser läggs på att skapa trivsel och gemenskap för dem. Dessa 

kombinationer av företagsstrategier och ideella syften finns genomgående hos UPK och LRK 

och vi upplever dem som en stabil blandning av företag och ideell förening. 
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6. SLUTSATS 

 

Syftet med denna studie har varit att utreda på vilket sätt ledningen av föreningsdrivna ridskolor 

agerar som företag och ideella föreningar enligt idealtyperna från gällande teorier. De två 

aktiebolagsdrivna ridskolorna med en förening i anknytning stämmer väl in på idealtypen av 

företag respektive ideella föreningar, och visar således att dessa teoretiska idealtyper fortfarande 

existerar i praktiken. Däremot överensstämmer de föreningsdrivna ridskolorna med både 

idealtyperna företag och ideell förening eftersom de kombinerar företagsstrategier med ett ideellt 

syfte i sin verksamhet. Denna kombination, som finns genomgående i både UPK:s och LRK:s 

organisationer, visar att de går att definiera som hybrider. Utifrån denna fallstudie kan man dra 

slutsatsen att det ideella syftet att sprida gemenskap, kunskap och glädje står i fokus hos de 

föreningsdrivna ridskolorna och man väljer de mest effektiva metoderna för att uppfylla 

medlemmarnas idéer och visioner, oavsett om metoderna är företagsekonomiska eller 

föreningslika.  

 

6.1 RESONEMANG KRING FRAMTIDA FORSKNING 

I denna fallstudie har vi sett indikationer på att styrelser med hög kompetensnivå inom många 

olika områden bidrar till att föreningen blir mer framgångsrik. Ett förslag till vidare forskning är 

därför att undersöka i vilken utsträckning styrelsens sammansättning påverkar ridskolans 

ekonomiska resultat. Är det nödvändigt med hög utbildning och erfarenhet från näringslivet för 

att kunna leda en förening på ett framgångsrikt sätt eller är det styrelsens gruppdynamik och 

engagemang som är viktigast? Grundligare studier av såväl styrelseledamöters tidigare meriter 

som ridskolornas ekonomiska resultat över tiden krävs innan det går att dra vidare slutsatser om 

detta. Vidare har föreningarna i fallstudien tagit upp problematiken med minskat ideellt 

engagemang bland både barn och vuxna. Föräldrar upplevs som mer stressade och barn och 

ungdomar lägger allt mer tid och energi på studier. Passar ideellt arbete in i dagens samhälle? 

Och hur ska ideella föreningar förhålla sig till samhällets förändring? 
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8. BILAGA 

 
 

8.1 INTERVJUFRÅGOR 

Berätta kortfattat om dig själv samt vad dina uppgifter är?  

Vi har läst både era stadgar och er verksamhetsberättelse vad gäller mål med verksamheten. Men 

om du får uttrycka med egna ord, vad anser du är syftet med er verksamhet? (Mål) 

Söker ni nya medlemmar? (Nya medlemmar)  

Hur har ni gjort för att få dem? (Nya medlemmar) 

Vilken typ av nya medlemmar söker ni? (Nya medlemmar)  

Kan ni ge exempel på lyckade/misslyckade sätt att locka nya medlemmar? (Nya medlemmar) 

Finns det några samband för de metoder som har gått bra eller mindre bra?( Nya medlemmar) 

När det gäller nya medlemmar, finns det några förväntningar på att de ska engagera sig och hur 

går det till?( Nya medlemmar) 

Finns det någon form av belöning, inte enbart pengar, för det ideella arbetet?(Befintliga 

medlemmar) 

Skulle ett belöningssystem kunna vara tänkbart för framtiden? (Befintliga medlemmar) 

Gör ni något särskilt för att behålla befintliga medlemmar? (Befintliga medlemmar) 

Om ja, hur går det arbetet till? (Befintliga medlemmar) 

Har ert fokus på att skapa gemenskap och stämning inom föreningen varierat de senaste åren? 

(Mål) 

Om ja, i vilka perioder har ni kunnat fokusera mer på detta? (Mål)  

När styrelsen diskuterar hur det går för ridskolan, vilka faktorer tittar ni på då? (Utvärdering) 

Vilka har varit nyckelfaktorerna för att ni har kunnat ha en relativt stabil ekonomi, trots att ni har 

gjort ett negativt resultat de senaste åren? (Utvärdering) 

Har ridavgifterna och medlemsavgifterna diskuterats och förändrats under din tid här? (Avgifter) 

Bidrag är ju också en viktig inkomstkälla, arbetar ni för att få maximala bidrag? (Bidrag) 

Finns det några svårigheter i arbetet med bidragssökningar? (Bidrag)   

Har er relation till kommunen förändrats de senaste åren? (Bidrag) 
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Om ja, på vilket sätt? (Bidrag) 

Har ert sätt att arbeta med sponsring förändrats de senare åren? (Sponsring)  

Om ja, på vilket sätt? (Sponsring) 

Om styrelsen ska fatta ett beslut om en större investering, t.ex. köpa en traktor eller byta ut 

underlag, hur går den processen till? (Befogenhet) 

 

Endast till styrelsemedlemmar 

Inom vilka delar av verksamheten kan ridskolechefen fatta beslut utan att rådfråga styrelsen? 

(Befogenhet) 

När du började i styrelsen, fick du någon information om din roll i styrelsen, till exempel 

dokumentation, arbetsbeskrivning, historik etc? (Befogenhet) 

Vilken information behövs för att ett beslut ska kunna fattas? (Befogenhet) 

 

Endast till ridskolechefen 

Upplever du att det finns några skillnader att vara anställd av en privat arbetsgivare jämfört med 

en förening? (Personal) 

Är det några särskilda egenskaper som du anser att man behöver ha för att kunna arbeta i en 

ideell förening jämfört med ett privat företag? (Personal) 

 

 


