WE
En okänd ridsportgren ?
VAD FINNS DET FÖR UPPFATTNINGAR OCH KUNSKAP OM WORKING
EQUITATION (WE) BLAND RIDLÄRARE?
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1. INLEDNING
WE är en ung gren som har växt mycket på relativt kort tid. Den är en av de större efter dressyr och
hoppning vilket leder till att fler och fler vill träna. Det finns såvitt jag vet inga tidigare studier på vad
ridskolorna erbjuder i sin grundutbildning eller vilken kunskap som finns om det där.
WE är en gren som bör passa väldigt bra in på ridskola då det kan ske på alla nivåer från de som är
nybörjare till de som är mer avancerade. Dessutom på ett sätt som är skonsamt för hästarna och motiverar
eleverna till att vara noga men hur spritt är det med WE som träningsform på ridskolor?

2. Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka spridning av och kunskap om ridsportgrenen Working
Equitation (WE) inom ridskolor och ridlärarutbildningen och om det önskas hjälp att komma igång med
WE-verksamhet i ridskoleverksamheten.
Genom att undersöka utbildningsbehovet och tillgodose det kan grenen spridas ytterligare så att fler får
kännedom om den, både för grenens spridnings skull och för att den är ett bra träningskomplement för
alla ryttare oavsett vilken gren man riktat in sig på.

3. Frågeställningar
Vad har ridlärare för kunskap om WE?
Är det en okänd gren eller väl planterad i grundutbildningen på ridskola?
Hur ser det ut på ridskolorna och bland ridlärarstuderande, känner de till WE och vilken syn har de på
grenen?
Behövs mer utbildning för att grenen ska fortsätta växa?

4. TEORIAVSNITT
HISTORIA
Working Equitation förkortas i Sverige i dagligt tal till WE [w:e:]
Grenens ursprung är traditionen med arbete till häst, med bland annat arbete på gårdens marker och med
boskap. Slutmålet är att rida på en hand, eftersom den andra handen behövs till att exempelvis hålla i en
stav eller att öppna en grind. Working Equitation som tävlingsform uppstod i Sydeuropa och
Europamästerskap har genomförts regelbundet sedan år 1995 då det första arrangerades i Italien. (SvRF
hemsida, Introduktionspdf Jackie Braconier och Cecilia Hansson)
Det finns en internationell organisation WAWE (World Association for Working Equitation) som ännu
inte hamnat under FEI.
I Sverige kom grenen med i Svenska ridsportförbundet 2009 och har sedan dess ökat i omfattning till
att det 2019 gjordes runt 700 tävlingsstarter.
Internationellt omfattar grenen fyra moment men i Sverige rider vi inte boskapsmomentet utan här ingår
tre moment; dressyr, teknik och speed.
Grenen följer dressyrens utbildningsskala och har klassindelningar på samma sätt, vanligast är från nivå
LD men det finns även LE och sedan via LC,LB,LA och Medelsvår upp till Svår klass som är den enda
som rids på en hand.
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Dressyren har fastställda egna dressyrprogram som finns att hitta på Svenska ridsportförbundets
hemsida och rids alltid på bana 20x40 m med samma bokstavsmarkeringar som i dressyr.
Teknikmomentet kan även beskrivas som dressyr med praktiska moment inblandat, som att öppna en
grind, rida över en bro men också volter och serpentinbågar där det från medelsvår klass sker med
galoppombyten i språnget. Hästen ska gå i en för klassen ändamålsenlig form med samling efter
svårighetsgrad. LE-LB rider teknikbanan med transportgångart trav, högre klasser har transportgångart
galopp.
Beskrivning på vilka hinder som får ingå och hur de utför på de olika nivåerna finns beskrivet i TR X´s
Bilaga Hinder.
Speedmomentet är som teknikmomentet men på tid och med tidstillägg för fel.
Tävling i Sverige genomförs med 1-3 moment där Teknik alltid är med och om flera moment ingår
räknas placerade ut genom placeringspoäng i respektive moment.
Tävlingsindelning sker efter svårighetsgrad, alla åldrar på ryttare och storlekar på hästar/ponnyer tävlar
mot varandra, endast undantaget mästerskap som delas junior, young rider och senior.
Riksmästerskap har arrangerats i Sverige sedan 2013. 2020 planerades grenens första SM för seniorer,
men en pandemi kom i vägen och det planeras nu för SM-start 2021.
Källa Historia https://www.ridsport.se/Grenar/ samt egen erfarenhet i egenskap av ryttare Svår klass
WE, PSG dressyr och banbyggarutbildare inom WE.

TRÄNARE
De första svenska tränarna utbildades 2016, det finns en A-tränare tillika tränarutbildare samt fyra ctränare varav två påbörjat B-tränarutbildningen 2020.
Efterfrågan på tränare ökar och för att undvika spridning av okunskap planeras en grundutbildning för
de som idag har träningar utan att ha utbildning.

5. MATERIAL OCH METODER
I detta examensarbete har jag använt mig av en enkät som gjordes och sammanställdes i Google
Formulär samt provades på en testperson innan den skickades ut. För studien valdes tre områden
Småland, Västergötland och Ridsportsgymnasiet på Strömsholm. Enkäten skickades ut till samtliga
ridskolor i Småland (43 st) och Västergötland (42 st) samt till studerande på Ridsportgymnasiet
Strömsholm (90 st).
Mailadresser togs i Småland fram genom kontakt med distriktsförbundet, i Västergötland var det svårare
att få det via distriktskansliet så där har jag sökt upp distriktets alla klubbars hemsida via länkar från
SvRF sida och där hittat vilka som har ridskola och deras mailadresser.
Till de studerande skickades enkäten via rektor Åsa Thybeck.
Enkäten finns bifogad som bilaga 1
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6. RESULTAT
I enkäten fick jag in 79 svar vilket ger en svarsfrekvens på totalt 48 %. Fördelat på de tre delarna Småland
60 % Västergötland 45% och Ridsportgymnasiet 40%.

6.1 Ålder?
Bland de yrkesverksamma var spridningen i ålder stor med majoriteten 30-70 år och ett fåtal
20-30 och ingen under 20. Bland de studerande var samtliga under 20 år
Frågan var med för att kunna se spridningen i ålder bland de som har mycket lektioner på
ridskolorna i undersökningsområdena. Västergötland har en stor och ganska jämn spridning i
åldersgrupperna, medan Småland har lite färre av de 60-70 och de 20-30 och mer i grupperna
30-40 och 40-50.

6.2 Hur väl känner du till WE?
På den 5gradiga skalan där 5 står för känner väl till svarar 30 % 4 eller högre . Småland har
högst antal svar på 4 (46 %), Västergötland och studerande har högst andel svar på 3 (42%
respektive 50%)

Småland

Västergötland

Ridsportgymnasiet
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6.3 Har du själv ridit Working Equitation?
45 % har provat på, 33 % har inte haft chansen men skulle vilja och endast Småland har mer än
enstaka som tränat/tävlat. Bland de studerande har mer än hälften provat på. I Västergötland har
nästan hälften önskemål om att vilja prova

Ridsportgymnasiet

6.4 Vad är din inställning till WE som ridsportgren?
Skala 1-5 där 5 står för positiv och 1 för negativ.
Samtliga svarande har markerat från mitten och uppåt. Andelen svar på Positiv (5) är 34% där
Småland utmärker sig med 46 %

6.5 Vad är din inställning till att använda WE på ridskola?
Skala 1-5 där 5 står för positiv och 1 för negativ.
Andel svar positiv (5) är nästan 45 % där Småland är över snitt med sina 58%. En liten andel
knappa 4% kan anses som negativa till att använda WE på ridskola då de svarat 2 på skalan.

Småland

6.6

När blev WE officiell gren inom Svenska Ridsportförbundet?
Över 75 % har svarat vet ej och en försumbar liten del har svarat 2009 som är det rätta svaret
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6.7

Hur många moment ingår i en komplett WE-tävling i Sverige?
Rätt svar är Tre moment vilket 79% av ridlärare i Småland svarar, medan de andra två grupperna
svarar rätt i lägre grad, Västergötland 37% och Ridsportgymnasiet 25%.
Hög andel svar Vet ej i Västergötland 58% och på Ridsportgymnasiet över 69% medan Småland
svarar Vet ej i 21% av fallen

Småland

6.8

Västergötland

Ridsportgymnasiet

Hur sker indelningen vanligtvis på tävling i Sverige?
Här skiljer sig svaren åt mellan grupperna då Småland ger rätt svar dvs Svårighetsgrad i 71% ,
fel svar i 17% och vet ej 17%.
Västergötland rätt svar 42%, fel i 5 % och vet ej 53%.
På Ridsportgymnasiet vet 36 % att det är efter svårighetsgrad medan 6 % svarar fel och 58 %
Vet ej

6.9

Vilken annan gren är WE mest likt?
Svaren skiljer sig åt, Småland har störst andel svar Dressyr, medan Västergötland svarar
Western och Ridsportgymnasieeleverna väljer Mounted Games.

Småland

Västergötland
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Ridsportgymnasiet

6.10

Tror du att WE sliter på skolhästarna?

Här är samtliga svarande överens om svaret Nej, med vissa som lagt till egna svar som , Inte
mer än vanlig ridning, Inte om man gör det på rätt sätt etc

6.11

Vilken typ av hästar anser du passar för WE?

Majoriteten har svarat Alla hästraser bland alternativen som gavs ;
Iberiska raser/Ponnyer/SWB/ Alla hästraser

6.12

Har ni träningar i WE på er ridskola? Flera svar möjliga

Småland har så gott som alla haft eller planerar träning, De övriga grupperna har i 30% svarat
att de skulle vilja göra det
Smålands ridskolor har till 25 % det i terminsplaneringen, Västergötland 5 %.

Småland

Västergötland
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Ridsportgymnasiet

6.13
Arrangerar er ridskola/ridklubb något av följande inom WE
Pay&Ride/ Klubbtävling/ Officiell tävling
En mycket liten del svarar att de har någon form av tävlingsarrangemang, fler i Småland än i
Västergötland.
50 % yrkesverksamma svarar att de skulle vilja komma igång, medan det bland eleverna på
Ridsportgymnasiet är 6 %.
Inte intresserade svarar 42 % yrkesverksamma och 80 % av de som studerar.

6.14

Vart vänder du dig om du vill veta mer om WE? Flera svar möjliga

De yrkesverksamma anger att de vänder sig till licensierad tränare eller söker på internet. Även
SvRF, kollega, distriktsförbund och annan ridskola anges som möjliga alternativ.
Ridsportgymnasiestuderande använder till 80 % internet, följt av SvRF och licensierad tränare
med 25 %

6.15
Känner du till /har läst något av följande? TR med bilagor samt både äldre
och nyare litteratur inom ämnet WE räknas upp
Väljer att inte redogöra för denna fråga då den blev felformulerad och TR -bilaga Dressyr
uppenbart feltolkades då det skulle stått TR X -bilaga dressyr.
TR var det som flest kände till eller hade läst, följt av Kompendiet Säker hinderinlärning (Ctränarabete Maria Säwe, Johanna Nygren, Maria Jurestam och Jackie Braconier 2016 ) och
häftet WE på ridskola ( Ulrika Pernler)

6.16

Vill er ridskola ha hjälp med att komma igång med WE?

De ridskolor som lämnat önskemål är kontaktade via mail för vidare frågor och erbjudande om
hjälp att komma igång med WE
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7. DISKUSSION
Den högre svarsprocenten i Småland jämfört med de andra undersökningsområdena förklaras troligen
dels av att det är mitt hemmadistrikt så fler vet vem jag är och dels av att WE i Småland är relativt spritt
och har en aktiv grenledare till skillnad mot Västergötland där grenen inte nämns på distriktets hemsida.

Ålder på de utfrågade
Ålder skiljer sig av förståeliga skäl mellan studerande och yrkesverksamma. Frågan var med för att
kunna se spridningen i ålder bland de som har mycket lektioner på ridskolorna i undersökningsområdena.

Kännedom om och inställning till grenen
Många känner till grenen då mer än varannan har tränat eller provat på. Dock visar undersökningen på
att många inte vet att det ingår tre moment i en komplett WE-tävling eller att klassindelning sker efter
svårighetsgrad, inte efter kategori på häst/ponny eller ålder på ryttaren.

Intresset i Västergötland är stort där nästan varannan ridlärare svarar att de inte haft chansen att prova
på men gärna skulle vilja göra det. När jag mailade distriktet och frågade om möjlighet att få
mailadresser till ridskolorna i distriktet förklarade jag vad jag skulle ha dem till, och vilken gren jag går
tränarutbildningen inom. Då fick jag svar att de ” har en ÖK med Svenska Ridsportförbundet och med
våra klubbar att inte ge ut deras mailadresser” (citat mail Mariana Fransen). Detta i samband med att
Västergötlands ridsportförbund inte nämner Working Equitation på sin hemsida gör att jag tror det finns
ett utbildningsbehov i Västergötland. Kan det i distriktet vara så att det finns bristande intresse för WE
bland kanslipersonal/styrelse ?
I Småland finns en aktiv grenledare, WE finns på hemsidan och är en av de 6 grenar där det arrangeras
DM. Smålands kansli skickade utan frågor en fil med mail till ridskolor i Småland, och ex Östergötlands
ridsportförbund har en fil på sin hemsidan med presentation av sina ridskolor och mailadresser till dem,
vilket gör att det verkar skilja mycket mellan distrikten.
Anmärkningsvärt är att 60 % av eleverna på Ridsportgymnasiet uppger att de tränat eller provat på WE
samtidigt som majoriteten i den gruppen anser att WE är mest likt Mounted Games. Den kopplingen har
jag verkligt svårt att förstå då jag inte kan se en enda likhet.
Mounted Games är en fartfylld gren där det oftast tävlas i lag. Bedömning, klädsel, utrustning, banans
storlek och tillåten storlek på häst skiljer liksom helt och hållet vilken sorts hästsport som utövas.
Eleverna på Ridsportgymnasiet verkar ha till viss del felaktiga uppfattningar om WE och det vore
önskvärt att utbildningarna på Strömsholm innehöll någon form av information om Svenska
Ridsportförbundets olika grenar

Jag kan däremot se vissa likheter med både dressyr och western. Western är inte en SvRF-ansluten gren
utan det är westerngrenen Reining som ingår i vårt förbund. Formuleringen western valdes för att jag
ville att den som fyllde i enkäten själv skulle värdera ordet.
Några westerngrenar har vissa likheter med WE, som exempelvis finns tempoväxlingar på böjt spår
inom reining och i WE´s dressyr. Hindren som utförs i westerntrail liknar en del av WE´s teknikhinder,
samt att högre klasser rids på en hand. Skillnaden är dock stor i hästens form och ryttarens och hästens
utrustning. Ursprunget för reining anges i TR IX som arbetet med hästen och boskap på ranch vilket
också är en likhet, dock att WE har sitt ursprung i Europa och western i USA.
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Själv anser jag att dressyr är den gren WE liknar mest då det utan problem går att tävla vanliga
dressyrklasser med en WE-häst. Kraven på form och rörelserna som ingår i WE följer dressyrens
utbildningsskala. I Sverige är det vanligt att tävla WE i dressyrsadel men mycket ovanligt med
westernsadel. WE´s dressyrmoment rids dessutom alltid på bana 20*40 meter med samma bokstäver
som på en motsvarande dressyrbana.

Inställningen till WE både som ridsportgren och inom ridskoleverksamhet är överlag positiv. Ingen tror
att WE sliter på skolhästarna om det utförs rätt vilket överensstämmer med min personliga åsikt efter att
ha använt det i ridskoleverksamhet i 10 år. Tvärtom så hjälper det många gånger hästarna att förstå
eleverna och får eleverna att förstå hur noga de måste vara med grundridningen för att få det att fungera
när de ska rida hinder.

Vilka hästar passar för WE
De utfrågades åsikt att alla hästraser passar för WE stämmer med min egen, och kan också ses i tdb. Det
svenska landslaget består nu av lusitano och SWB men tidigare har även kallblodstravare,
fullblodskorsning, ponny och oldenburgare ingått i svenska lag på mästerskap.

WE-aktiviteter på ridskola
Småland skiljer sig från övriga delar av undersökningen då nästan alla har eller har haft träningar eller
prova på. 25% har det i sin terminsplanering.
De andra grupperna har det i mindre omfattning men visar intresse för att vilja ha det.
På frågan om de arrangerar Pay&Ride/Klubbtävling eller officiell tävling skiljer sig resultaten mellan
de aktiva erfarna ridlärarna med de som går grundutbildning. Bland de som arbetar är mycket fler
positiva till att vilja komma igång med sådan verksamhet, min tanke är att det kan bero på att de som
arbetar ser möjligheten till ökade inkomster genom att kunna erbjuda mer verksamhet och att de som
arbetar verkar ha mer kunskap om vad det innebär att rida WE än de studerande.

Informationssökande
För att söka efter mer information om WE visar sig inte helt förvånande att de yngre dvs
Ridsportgymnasiet i mycket högre omfattning söker information på internet. Det kan föreligga en risk
med det då det när man söker på Working Equitation ofta kommer upp filmer från internationella
speedritter och det är inte utmärkande för den form av grundläggande WE som passar väl in på svenska
ridskolor.
Det kan ha påverkat resultatet på frågan vart de vänder sig om de vill ha mer information genom att det
via internet även går att hitta alternativen Licensierad tränare, SvRF med distriktsförbund mm. Frågan
skulle ha kunnat ge ett mer informerande svar om den ställts utan svarsalternativ.
En stor del av den svenska litteratur om WE som finns var okänd för de allra flesta.

Förslag på framtida studier är att undersöka övriga ridsportdistrikt. Är det öar av kunskap och
engagemang eller jämnt spritt över landet?
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Slutsats
Yrkesverksamma ridlärare känner till grenen och är i grunden positiva till att implementera den på
ridskolorna. Ridsportsgymnasiets studerande säger sig till stor del ha provat, men frågan är hur då de
till viss del verkar ha fått fel uppfattning om vad grenen innebär.
Ett utbildningsbehov finns för att i större omfattning kunna utnyttja de fördelar som framförallt WE´s
teknikmoment har i utbildning av ryttare och hästar genom att de får en konkret uppgift att utföra och
viss miljöträning.
Det distrikt som har en aktiv grenledare och ett distriktskansli som på ett positivt sätt verkar för
ridsportens olika grenar verkar ha ridskolor med större grad av WE i verksamhetsplaneringen. Samma
distrikt (Småland) har en betydande tävlingsverksamhet med över 100 startande på WE-tävlingar inom
distriktet 2019 vilket också hjälper till att sprida kunskap om grenen.

SAMMANFATTNING
Så- är WE en okänd ridsportgren? Svaret är att ridlärare verkar ha en god kunskap om att grenen finns,
de är positivt inställda men kunskapen om vad grenen innebär och hur den utövas kan bli bättre.
Framförallt bör studerande på Ridsportgymnasiet ges en bättre grundkunskap om en av
Ridsportförbundets snabbast växande grenar så de kan ta med sig det ut till sina framtida arbeten på
landets ridskolor.
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REFERENSER
Litteratur
TR X Working Equitation med Dressyr och Teknikbilaga
TR IX Reining
TR VIII Mounted Games

Personliga meddelanden
Annica Lund , ridsportförbundets kansli, ansvarig för WE , mail bakgrundsfakta
Åsa Linnér WE-kommitte´, mail bakgrundsfakta
Smålands ridsportförbund, Anna Zetterlund mailadresser till ridskolor
Västergötlands ridsportförbund, Mariana Fransen, mail
Lotta Fagerberg Sjöberg, westernryttare, samtal fakta Reining

Internetreferenser
Svenska ridsportförbundet

https://www.ridsport.se/Grenar/

Svenska ridsportförbundet
Introduktionspdf för WE-kommittén 2016 av Jackie Braconier och
Cecilia Hansson, reviderad 2017-05
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B-tränarundersökning

2021-02-02

3.

B-tränarundersökning

B-tränarundersökning

3. Har du själv ridit Working Equitation? *
Markera endast en oval.

Undersökning inför examensarbete inom SvRF B-tränarutbildning.

Ja, provat på

Undersökningen vänder sig till ridskolor, jag vill ha ett svar per ridskola och ser gärna att
en ridlärare som har mycket lektioner svarar. Önskar svar snarast men dock senast 30
november 2020.

Ja, tränat/tävlat
Nej, inte haft chansen men skulle gärna prova
Nej, inte intresserad

Tack för att du deltar och på så sätt hjälper mig med examensarbetet. Om du har några
frågor om enkäten kontakta mig gärna 070-5581315. Examensarbetet och resultatet av
undersökningen kommer att publiceras på SvRF hemsida under våren 2021/Mia Säwe
*Obligatorisk

4.
1.

1. Vad är din ålder

4. Vad är din inställning till WE som ridsportgren? *
Markera endast en oval.

Markera endast en oval.

1

under 20

2

3

4

5

Negativ

Positiv

20-30
30-40
40-50

5.

50-60

5. Vad är din inställning till att använda WE på ridskola ? *
Markera endast en oval.

60-70
över 70

1

vill ej uppge ålder

2.

2

Negativ

3

4

5
Positiv

2. Hur väl känner du till ridsportgrenen WE? *
6.

Markera endast en oval.

6. När blev WE officiell gren inom Svenska Ridsportförbundet?
Markera endast en oval.

1

2

3

4

5
2009

Vet mycket lite

Känner väl till

2011
2013
vet ej

https://docs.google.com/forms/d/15yjYLJ98a4-eFCsJ109gGp2yDp_QqcDBAX6ADVDRDPA/edit
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https://docs.google.com/forms/d/15yjYLJ98a4-eFCsJ109gGp2yDp_QqcDBAX6ADVDRDPA/edit

2/6
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7.

B-tränarundersökning

2021-02-02

7. Hur många moment ingår i en komplett WE-tävling i Sverige? *

11.

Markera endast en oval.

B-tränarundersökning

9. Vilken typ av hästar anser du passa för WE?
Markera alla som gäller.
Iberiska raser

3

Ponnyer

2

SWB

1

Alla hästraser

vet ej

vet ej
Övrigt:

8.

8. Hur sker indelning vanligtvis på tävling i Sverige?

12.

Markera endast en oval.

10. Har ni träningar i WE på er ridskola? (flera alternativ möjligt) *
Markera alla som gäller.

Kategorier efter storlek på häst

Ja, ingår i terminsplaneringen

Junior/Senior

Ja, men sällan
Ja, med extern tränare

Svårighetsgrad

Har haft prova på

vet ej

Nej, men skulle vilja göra det
Nej, inte intresserad
Övrigt:

9.

9. Vilken annan gren är WE mest lik?
Markera endast en oval.
13.

11. Arrangerar er ridskola/klubb (flera kryss möjligt)

Western
Markera alla som gäller.

Dressyr

WE Pay&Ride

Mounted games

Klubbtävling i WE

vet ej

Officiell tävling i WE
Skulle vilja komma igång
Nej inte intresserade

10.

8. Tror du att WE sliter på skolhästarna? Ja/Nej ge gärna kort motivering

https://docs.google.com/forms/d/15yjYLJ98a4-eFCsJ109gGp2yDp_QqcDBAX6ADVDRDPA/edit
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https://docs.google.com/forms/d/15yjYLJ98a4-eFCsJ109gGp2yDp_QqcDBAX6ADVDRDPA/edit
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14.

B-tränarundersökning

2021-02-02

12. Vart vänder du dig om du vill veta mer om WE? (flera kryss möjligt)

B-tränarundersökning

WE-information

Besvaras av er som idag inte har WE-utbildning på er ridskola

Markera alla som gäller.
Kollega

17.

licensierad WE-tränare
annan ridskola/klubb

Vill ni på er ridskola ha hjälp att komma igång med WE? - ange kontaktuppgifter
så kontaktar jag er /ser till att någon i er närhet kontaktar er

Distriktsförbundet
SvRF
Internet
Inte intresserad
Annat
Övrigt:

15.

13. Känner du till / har läst något av följande? (flera svar möjligt) *
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Markera alla som gäller.
Har läst

Känner till

Formulär

Känner inte till

TR X
TR-bilaga Hinder
TR-bilaga Dressyr
Säker hinderinlärning C-tränarkompendie
Boken Working Equitation av Eva Eternell
Hagen
Boken Working Equitation av David
Holmström
Häftet WE på ridskolan av Ulrika Pernler
Boken Allt och lite till om Working Equitation
av Pernler/Bastos

16.

Vilken ridskola jobbar du på? (frivillig uppgift)

https://docs.google.com/forms/d/15yjYLJ98a4-eFCsJ109gGp2yDp_QqcDBAX6ADVDRDPA/edit
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https://docs.google.com/forms/d/15yjYLJ98a4-eFCsJ109gGp2yDp_QqcDBAX6ADVDRDPA/edit

6/6

