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Mellan den 2-5 juli ägde den idrottsvetenskapliga konferensen European College of Sport 

Science (ECSS) rum och den här gången i ett varmt och soligt Amsterdam. I år med 2760 

deltagare från 75 länder. Totalt 1908 abstract presenterades i allt från muntliga föredrag till 

rena poster presentationer, som fanns att se på digitala skärmar i utställningshallen. Värd för 

arrangemanget i år stod VU University Amsterdam för tillsammans med VU University 

Medical Centre Amsterdam. Konferens är tvärvetenskaplig och rymmer många områden 

inom det idrottsvetenskapliga fältet. Tonvikten låg det här året på mer naturvetenskapliga 

ämnen.  

Jag, som RS doktorand, presenterade en förstudie “The Swedish Riding School – from a 

children and youth perspective” tillsammans med min experthandledare professor Susanna 

Hedenborg från Malmö Högskola. Studien syftar till att studera vad unga upplever och 

värdesätter inom ridskoleverksamhet. Fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras med 

ett antal unga på några utvalda ridskolor för att belysa detta. Resultatet utifrån förstudien 

visade på att de unga värdesatte gemenskapen i stallet samt att det fanns möjlighet att få bli 

inkluderad i verksamheten kring hästarna. Här framhölls också värdet av att få förtroende 

med ansvar och det sågs också som stärkande och utbildande. Relationen till ridlärarna och 

andra ledare i verksamheten var särskilt viktig då den byggde på respekt och tillit. Det var 

också genom den kontakten som man blev inkluderad. Med ett barnperspektiv kan ban och 

ungas åsikter synliggöras. Ett perspektiv som är viktigt för ridskolors utveckling i framtiden. 

Den här studien kommer nu att fortgå under hösten och sammanställas under våren.  

Många intressanta föredrag och presentationer genomfördes under de dagar som 

konferensen varade och jag fick möjlighet att ta del av flera av dessa. Bland 

plenarföreläsningarna var professor McNamees (UK) studie “Brave new, paralympic-world: 

Ability, Technology and Ethics” särskilt intressant, där han problematiserade teknikens 

utveckling inom idrott för människor med funktionsnedsättning och om de etiska dilemman 

som kan uppstå. Av de inbjudna föreläsarna var Dr Knez (Qatar) studie ”Using the strength 

based approach in the destert: exploring possibilities for young Qatari women´s participation 

in physical activity” både viktigt och fängslande då den belyste idrottande kvinnor i Qatar syn 

på sitt idrottande. Ytterligare en av de inbjudna föreläsarna, som också hade ett intressant 

inslag, var professor Olfers (Ned) som visade genom studien “The Sports-Monopoly: Play it 

”fair” på problem i form av monopolisk struktur som finns inom idrottens regelverk. 

 



Flera forskare från Sverige deltog också på konferensen och presenterade studier. Bland 

annat föredrog docent Owe Stråhlman och professor Göran Patriksson studien ”Post 

retirement experiences of former Swedish athletes” som belyste karriärövergången för före 

detta elitidrottare. Doktoranderna Marie Larneby och Anna-Maria Hellborg från Malmö 

Högskola berättade om sina respektive doktorandprojekt.  

Sammantaget var det en givande konferens som med sin tvärvetenskapliga bredd var 

berikande och gav inblick i flera nya områden på det idrottsvetenskapliga fältet. Nästa år 

kommer ECSS-konferens att gå av stapel i Malmö den 24-27 juni 2015. Programmet för 

denna konferens finns att hämta redan nu:  http://ecss-congress.eu/2015/15/ 

Här kommer det också att vara en särskild session med inrikting mot hästsport som kan 

rekommenderas: 

ANIMALS, SPORT AND HEALTH - A SUSTAINABLE RELATIONSHIP? 

24 juni 2015 

Chair: KUTTE JÖNSSON, Malmö Högskola 
Speakers:  
- MICHELLE GILBERT [CANADA]: YOUTH EQUESTRIAN SPORT: INTERSPECIES RELATIONS IN 
TIME AND SPACE 
- MARIT SÖRENSEN [NORWAY]: THE HORSE AS A HEALTH WORKER 
- KATHERINE DASHPER [UNITED KINGDOM]: THE ETHICS OF HORSE RIDING 
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