
 

Kandidatuppsats 15 hp 

 

”När jag rider känns det som att 

jag flyger och alla bekymmer 

stannar nere på marken” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Melinda Alenhorn & 

Martina Forsberg 

Handledare: Jesper Andreasson 

Examinator: Kalle Jonasson 

Termin: VT16 

Ämne: Idrottsvetenskap 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2IV10E 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Abstrakt 

Enligt Sveriges folkhälsoenkät är psykisk ohälsa som bland annat depression och 

ångest, brist på tillit och sociala relationer vanligt förekommande hos personer 

med funktionsnedsättning och funktionshinder. För att förbättra den upplevda 

psykiska och sociala hälsan är deltagandet i fritidsaktiviteter av betydelse. I 

tidigare studier redovisas att deltagandet i fritidsaktiviteter förbättrar individens 

fysiska, psykiska och sociala hälsa. Fritidsaktiviteter som innefattar djur är 

hälsofrämjande på så sätt att det kan minska individens stressnivå, minska ångest 

och förbättra självkänslan. En form av aktivitet som innefattar djur är 

fritidsridning och hästunderstödd terapi. Denna studies syfte är att förstå hur 

funktionsnedsatta och funktionshindrade ryttares hälsoupplevelse, sociala 

relationer och identitet påverkas av deras hästintresse. Med begreppet hästintresse 

menas kontakt med hästar och ridning samt stallmiljö. För att besvara syftet 

valdes en kvalitativ metod med intervjuer. I studien medverkade nio ryttare med 

olika typer av funktionsnedsättning och funktionshinder. Studiens resultat 

analyserades utifrån hur identitet skapas i sociala sammanhang samt av individens 

performativa handlingar. Denna studie visade att kontakten med hästen och det 

sociala sammanhanget i stallet hade en positiv inverkan på ryttarnas 

hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet. Det som kunde ses var förbättrad 

upplevd hälsa så som minskad stress och ångest, ökat antal sociala relationer, 

förbättrad självkänsla samt en stärkt identitet.  

 

 

Nyckelord 

Funktionsnedsättning, funktionshinder, hälsa, sociala relationer, identitet, ryttare, häst, 

stallmiljö 
 

 

Tack  

Vi vill tacka de respondenter som deltagit i studien som öppenhjärtigt delat med 

sig om sina tankar och upplevelser som ett hästintresse kan inbringa i. Denna 

studie har gett oss ny kunskap som vi önskar kunna sprida. Utan er skulle vi inte 

kunna göra denna studie, stort tack till er!  
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Inledning 

Solen skiner mot stallets röda väggar och den iskalla vinden biter i våra kinder 

när vi stiger ur bilen. Stalldörren öppnas och en rödkindad flicka kommer ut och 

vinkar glatt mot oss. Snön på marken frasar när vi går fram till henne och ju 

närmare vi kommer så ser vi att det är kvinnan vi kom hit för att träffa. Hon 

presenterar sig som Nadja och ber oss följa med in. Doften av hö och häst slår 

mot oss när vi stiger in och blicken fastnar på några personer som står samlade 

framför en lista på väggen. Nadja drar med oss dit och hälsar glatt till gruppen 

att de har besök idag och de hälsar nyfiket tillbaka. Sedan visar hon oss med 

stolthet vilken ponny hon blivit tilldelad, för jämte hennes namn på listan står det 

Brianna. De andra ryttarna vill också visa vilka hästar de fått och viftar ivrigt 

mot boxarna. En kamratlig stämning sprids mellan stallets väggar och vi lyssnar 

intresserat när de kivas om vilken häst de gillar bäst. Brianna är min favorit, 

avslutar Nadja diskussionen och smeker det lilla gotlandsrusset ömt över mulen. 

De andra fortsätter glatt sina bestyr med sina egna hästar och vi känner oss pigga 

och varma efter allt prat. Nadja ryktar och sadlar ponnyn med en bestämdhet, 

men när hon ska tränsa drar hon upp huvudet så att Nadja inte når. Då ler Nadja 

finurligt emot oss och säger att hon minsann har sina knep. Hon drar fram en pall 

så att hon når upp och trilskas med Brianna tills hon öppnar munnen och tar 

bettet. Nadja ler nöjt när hon vänder sig till oss, för hon vann minsann kampen 

idag med. 
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Syfte 

Denna studies syfte är att förstå hur funktionshindrade och funktionsnedsatta 

ryttares hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet påverkas av deras 

hästintresse. Med begreppet hästintresse menas kontakt med hästar och ridning 

samt stallmiljö. 

 

 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar skapades för att besvara syftet. 

Hur påverkas ryttarens hälsoupplevelse av ridning och kontakt med hästen? 

Hur upplever ryttaren det sociala sammanhanget och sociala relationerna i 

stallet?  

På vilka sätt kan hästintresset förstås i termer av identitet och självkänsla? 

 

Fortsatt framställning 

Nedan redovisas definition av funktionsnedsättning och funktionshinder. Efter 

definitionen redovisas tidigare forskning om ridning som fritidsaktivitet, 

rehabilitering och habiliteringsmetod. Efter detta redovisas studiens teoretiska 

ramverk om hur identitet skapas i sociala sammanhang, följt av metodkapitel som 

inkluderar definition, urval, genomförande, etikdiskussion, reliabilitet och 

validitet samt en metoddiskussion. Därefter presenteras och analyseras studiens 

resultat följt av en slutdiskussion och slutsats. Referenslista och bilaga med 

intervjuguide finns i slutet av uppsatsen.  
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Definition  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) definieras funktionsnedsättning som 

nedsättning av en fysisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsförmåga och 

kan vara medfödd, förvärvad eller uppstå till följd av skada eller sjukdom. Ett 

funktionshinder definieras enligt Folkhälsomyndigheten (2013) som något som 

uppstår i interaktion med omgivningen.  

 

För att förstå betydelsen av hur hästintresset kan påverka de sociala 

sammanhanget behöver vi förstå betydelsen av hur en funktionsnedsättning kan 

påverka det sociala sammanhanget. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

innebär begränsningar att interagera i ett socialt sammanhang samt 

koncentrations- och kommunikationssvårigheter, dessa diagnoser är bland annat 

Autism, ADHD och Aspergers syndrom. Intellektuella funktionsnedsättningar 

innebär nedsatt social, teoretisk och praktisk förmåga, exempelvis personer med 

Downs syndrom (Holmbom et al., 2013). Fysisk funktionsnedsättning innebär 

svårigheter att koordinera kroppens rörelser, exempel på fysisk 

funktionsnedsättning är cerebral pares och ryggmärgsbråck (Holmblom et al., 

2013).  
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Bakgrund 

Allas rätt att delta 

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter beskrivs allas lika rätt att delta i 

fritidsaktiviteter oavsett, etnicitet, kön, funktionsnedsättning och funktionshinder 

(Socialdepartementet, 2008). Enligt konventionen bör personer med 

funktionsnedsättning och funktionshinder kunna delta i fritidsaktiviteter på sina 

egna villkor med hjälp och stöd från samhället. Tack vare olika hjälpmedel och 

anpassandet av fritidsaktiviteter kan personer med funktionsnedsättning och 

funktionshinder idag delta i olika fritidsaktiviteter och handikappidrott vilket kan 

göra att de känner sig socialt inkluderade (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Inom ideella idrottsföreningar i Sverige förekommer begreppet föreningsfostran 

vilket innebär att föreningen eller verksamheten ska vara tillgänglig för alla och 

bygger på demokratiska värderingar, normer och ideal (Hedenborg et al., 2012).  

Tävlingsfostran är ett annat begrepp vilket innebär att fysiska prestationer och 

tävling är av betydelse. I idrottslyftets externa utredning redovisar Hedenborg et 

al. (2012) fem verksamhetsprinciper utifrån begreppen föreningsfostran och 

tävlingsfostran. Första verksamhetsprincipen innebär frivilligt deltagandet i 

aktiviteten på så sätt att individen själv väljer när denne kan och vill delta (ibid). 

Principen kan även styras av ekonomin, exempelvis att vissa 

ridskoleverksamheter inte har den ekonomiska förutsättningen att erbjuda 

fritidsridning eller hästunderstödd terapi. Den andra principen innebär att de som 

vill delta ska kunna delta oavsett mognad, sämre motorik eller 

funktionsnedsättning. Verksamheter kan således inte selektera i målgruppen utan 

bör möjliggöra utveckling för samtliga individer utifrån den egna individens 

ambition.  

 

Betydelsen av att delta 

Betydelsen av att delta i fritidsaktiviteter och idrott är stor och ansågs redan under 

1950- talet vara hälsofrämjande för personer med funktionsnedsättning och 

funktionshinder (Wickman, 2007). I början av 1950- talet började idrott användas 

som habiliterings- och rehabiliteringsmetod då det ansågs ge fysiska, psykiska och 
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sociala hälsoeffekter. De fysiska effekter som sågs var förbättrad styrka, 

koordination och uthållighet vilket bidrog till ett förhöjt psykiskt och socialt 

välbefinnande (Kristen, 2000; Wickman, 2007). Deltagandet i idrott och andra 

fysiska aktiviteter är därför betydelsefullt för den enskilda individens hälsa 

(Kristen, 2000; Wickman, 2007).   

 

Enligt Antonovsky (1991) och Håkansson et al., (2008) skapar deltagandet i idrott 

och andra fritidsaktiviteter en känsla av sammanhang och delaktighet. 

Delaktigheten i idrott och fritidsaktiviteter medför en större livskvalitet och ökad 

självkänsla (Apelmo & Sellerberg, 2006). En större upplevd livskvalitet och en 

ökad självkänsla kan bero på det sociala sammanhanget som fritidsaktiviteten 

medför (Skär & Tamm, 2002). Skär och Tamm (2002) redovisar även att det finns 

ett samband mellan delaktighet i fritidsaktiviteter, idrott och antalet sociala 

relationer. Sambandet som kan ses är att ett lågt deltagande har visat sig ge färre 

sociala relationer och en sämre psykisk och social hälsa (ibid). Även Boström 

(2008) menar att det finns ett samband mellan antal sociala relationer, psykisk 

ohälsa och låg självkänsla. Boström (2008) redovisar i Sveriges nationella 

folkhälsoenkät “Hälsa på lika villkor” att det är tre gånger vanligare med psykisk 

ohälsa hos personer med funktionsnedsättning och funktionshinder jämfört med 

den övriga befolkningen. I enkäten framgår det att stress, depression, ångest, brist 

på tillit och sociala relationer samt låg självkänsla förekommer oftare hos 

individer med funktionsnedsättning än hos de icke funktionsnedsatta (Boström, 

2008). Genom att vara fysiskt aktiv kan depressionssymptom minska och 

individens kroppsuppfattning och självkänsla förbättras (Dishman et al., 2006).  

 

Delta i ridning 

Ridning är Sveriges näst största ungdomsidrott efter fotbollen (Svenska 

ridsportförbundet, 2016). Svenska ridsportförbundet redovisar ca 150 000 

medlemmar varav 90 % är tjejer eller kvinnor år 2016. Av dessa rider ca 4000 

ryttare med funktionsnedsättning eller funktionshinder vilket gör ridning till en av 

de största sporterna inom svensk handikapp-idrott. Drygt 250 av Sveriges 

ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning eller 

funktionshinder (Svenska ridsportförbundet, 2016).  
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År 1959 introducerade sjukgymnasten Kristina af Geijerstam den första 

ridgruppen för personer med funktionshinder och funktionsnedsättning i 

Stockholm (Larneby & Hedenborg, 2014). Detta var dock inte helt problem fritt 

då ridgruppen förde med sig ett antal utmaningar och fick blanda annat rida 

innanför stängda dörrar för att deras kroppar inte skulle visas offentligt. I början 

av 1970 talet började Svenska Ridsportförbundet inkludera ridning för ryttare med 

funktionshinder och funktionsnedsättning. Detta medförde att ridning för 

funktionshindrade och funktionsnedsatta växte. Under 1970- talet hade Svenska 

Ridsportförbundet nära 600 medlemmar utspritt på femtio ridskolor (Larneby & 

Hedenborg, 2014).  Under 1960- talet ökade antalet hästtävlingar och under 1970- 

talet arrangerades även hästtävlingar för funktionshindrade ryttare på både 

nationell och internationell nivå (Hedenborg, 2013). 

 

I Sverige erbjuds ridning som fritidsridning eller hästunderstödd terapi (Svenska 

ridsportförbundet, 2011). Fritidsridning innebär att den som rider gör det för att 

det är ett fritidsintresse och att ridningen är individuellt anpassad utifrån ryttarens 

funktionsnedsättning eller funktionshinder (ibid). Hästunderstödd terapi är en 

annan form av ridning och har det internationella namnet Equine Assisted Therapy 

och syftar till att förbättra balans, muskulatur samt koordination (Socialstyrelsen, 

2015). Den hästunderstödda terapin har de senaste åren blivit en allt mer erkänd 

rehabiliterings- och habiliteringsmetod för individer med olika typer av 

funktionsnedsättningar och funktionshinder (Kendall et al., 2015).   

 

Ridning ger olika hälsoeffekter 

Park et al. (2014) har studerat ridningens hälsoeffekter hos barn med intellektuell 

funktionsnedsättning som deltagit i hästunderstödd terapi. Forskarna syftade till 

att undersöka de fysiska effekterna av ridning hos barn med cerebral pares. Det 

som Park et al. (2014) fann var förbättrad rörlighet, balans och grovmotorik. En 

förbättrad gång och balansförmåga har även setts hos personer som senare i livet 

drabbats av funktionsnedsättning på grund av multipel skleros eller stroke 

(Bronson et al., 2010; Kim & Lee, 2014). Att ridning förbättrar gångförmågan kan 

enligt Håkansson et al., (2008) bero på att hästens rörelser går igenom hela 
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ryttarens kropp och hjälper ryttaren att röra sig naturligt vilket stimulerar 

personens naturliga gångmönster. 

 

För att förstå ryttarnas hälsoupplevelser i denna studie bör vi se till de fysiska, 

psykiska och sociala effekter som ett sådant intresse kan inbringa i.               

Enligt Håkansson et al. (2008) och Norling (2001) innebär ett hästintresse en aktiv 

och hälsofrämjande fritidsaktivitet för personer med olika funktionsnedsättningar. 

Vidare redovisar Håkansson et al. (2008) att kontakten med hästar och andra djur 

hälsofrämjande eftersom det frigör det lugnande hormonet oxytocin vid beröring 

som upplevs positivt. Beröring av djuret kan på så sätt minska individens 

stressnivå samt skapa emotionella reaktioner så som lugn, minskad ångest och 

trygghet (Håkansson et al., 2008). Hos personer med låg självkänsla och ångest 

redovisas det ett positivt samband mellan minskad ångest och ökad självkänsla 

hos personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ridit och haft 

kontakt med hästar och stallmiljö (Holmes et al., 2011). Relationer med djur har 

visats minska den sociala isoleringen samt gör att individen får en större empatisk 

förmåga (Walsh, 2009). Tidigare forskning diskuterar på vilket sätt ridning skapar 

en social inkludering och menar att det bidrar till en variationsrik vardag eftersom 

det innebär att åka hemifrån och träffa likasinnade (Bizub, Joy & Davidson, 2003; 

Håkansson et al., 2008; Lundqvist Wannberg, 2014).  

 

Förutom att träffa likasinnade hjälper ridningen ryttaren att leva i nuet vilket gör 

att han eller hon slutar att tänka på sin funktionsnedsättning (Lundqist Wannberg, 

2014). Att vara i nuet och samspela med hästen under ridning har även visat sig ge 

en ökad kroppskännedom eftersom ryttaren hela tiden måste koncentrera sig på 

sin kropp. Eftersom ridningen hjälper ryttaren att röra sig naturligt som andra 

människor skapar det även en känsla av delaktighet och frihet. Detta påverkar 

enligt Lundqvist Wannberg (2014) den psykiska hälsan, identiteten och 

självkänslan positivt. Kombinationen att fysiskt använda sin kropp vid ridning och 

stallskötsel, hantera hästar och träffa likasinnade bidrar till en stark och positiv 

mental upplevelse av ryttarens självbild (Lundqvist Wannberg; 2014; Håkansson, 

2008).   
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Andra psykiska och sociala effekter som redovisas är förbättrad koncentrations- 

och kommunikationsförmåga hos barn med neuropsykiatriska och intellektuella 

funktionsnedsättningar efter att de deltagit i ridning och vistas i stallmiljö (Bass, 

Duchowny & Llabre, 2009; Lanning et al., 2014). Detta menar forskarna beror på 

att barnen får koncentrera sig genom att sköta om hästen, lyssna på ridläraren och 

ta instruktioner som dem ska utföra (Bass et al., 2009; Lanning et al., 2014).  

 

I denna studie har vi valt att studera ridning som handikappidrott och 

fritidsaktivitet eftersom det enligt Bass et al. (2009) och Holmes et al. (2008) 

behövs mera forskning angående hästens inverkan på den psykiska och sociala 

hälsan hos personer med funktionsnedsättning och funktionshinder. Det är av 

idrottsvetenskaplig relevans att studera hur ridning kan påverka individens 

hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet då det är en fritidssysselsättning 

som ger hälsovinster samt har många aktiva, näst störst efter fotbollen. Ridning 

för funktionshindrade och funktionsnedsatta ryttare är relevant då inte alla 

ridskolor erbjuder det. Ur delaktighetsperspektiv är därför detta viktigt att belysa. 

Till sist innefattar ridning såväl fysisk aktivitet som hälsa och friluftsliv om 

ridning sker ute i naturen.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Socialdepartementet (2008) menar att begreppet ”funktionsnedsättning” härrör 

från interaktionen mellan den funktionsnedsatte och icke funktionsnedsatte, där 

attityden och den omgivande miljön påverkar den funktionsnedsattes hälsa och 

levnadsvillkor. Simone de Beauvoir menade år 1949 att könet var socialt 

konstruerat, det vill säga att kvinnan inte föds till kvinna utan hon blir det på 

grund av sociala föreställningar (Barron, 2004). Likt detta menar sociologen 

Raewyn Connell (2003) att personens identitet påverkas av samhället, sociala- och 

kulturella normer. Vi har valt att använda Connells identitetsperspektiv då vi 

upplever att funktionsnedsättning eller funktionshinder skapas beroende på den 

omgivande miljön och sociala föreställningar. 

 

Connells (2003) perspektiv innebär att identitetsskapande är en interaktiv process 

som sker genom sociala relationer och i sociala sammanhang där synen på 

kroppen skapas utifrån samhällets kultur och normer. Även Ambjörnsson (2004) 

diskuterar identitetsskapande och menar att människan skapar sin identitet med 

hjälp av performativa handlingar. Dessa performativa handlingar sker 

kontinuerligt och innebär individen sätt att uttrycka sin identitet genom olika 

handlingar (Ambjörnsson, 2004). För att koppla studien till Ambjörnssons (2004) 

sätt att se på performativa handlingar kan det bland annat vara hur ryttaren väljer 

att klä sig, uttrycka sig på och sättet ryttaren pratar och agerar och interagerar 

gentemot hästar och andra ryttare. I denna studie har vi utgått ifrån Connells 

(2003), Ambjörnssons (2004) och Forsbergs (2007) sätt att diskutera 

identitetsskapande. Forsberg (2007) diskuterar hur identiteten skapas i stallmiljö 

på grund av den militära- och omsorgsdiskursen. Den militära diskursen innefattar 

ett hierarkiskt system där tydliga regler, ordning och reda är centralt medan 

omsorgsdiskursen innebär att sköta och vårda hästen (ibid). Tillsammans skapar 

dessa diskurser målmedvetenhet, tydlighet, ledarskap och utvecklingsmöjligheter 

hos ryttaren (Forsberg, 2007). I denna studie menar vi att den militära- och 

omsorgsdiskursen kan påverka de performativa handlingarna.  

 

Enligt Watson (2002) identifierar en del personer med funktionsnedsättningar och 

funktionshinder inte sig själva som funktionsnedsatta eller funktionshindrade.          
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Det Watson (2002) menar är att identiteten som funktionsnedsatt eller 

funktionshindrad kan skapas i interaktion med andra människors fördomar.                 

I möten med andra människor kan därför dessa personer uppleva att de inte är som 

andra (Drakos & Hydén, 2011).  Enligt Wickman (2007) stigmatiseras den 

funktionsnedsatte kroppen och ses som svag, passiv och beroende vilket gör att 

den inte passar in i idrottssammanhang där den idrottande kroppen ses som stark 

och kontrollerbar. Detta medför en skillnad mellan den icke funktionsduglige och 

den funktionsduglige genom att de bland annat tränar i skilda klubbar och 

föreningar (ibid). Så länge denna åtskillnad existerar är det även relevant att 

studera då verksamhetsprincip 2 innefattar allas rätt att delta vilket Hedenborg et 

al. (2012) redovisar. I stallet rider människor i olika åldrar, kön, etnicitet, icke 

funktionshindrad och funktionshindrat.   

 

Watson (2002), Drakos och Hydén (2011) menar att individen kan återvinna sin 

kropp och identitet genom att konfrontera sig själv genom aktiviteter och idrott. 

Genom idrottande och performativa handlingar som idrottandet medför kan 

föreställningen om den funktionsnedsatte som svag, passiv och beroende 

förändras till en självständig, oberoende och stark individ (Wickman, 2007).  

Vidare redovisar Drakos och Hydén (2011) att individer som drabbats av 

funktionsnedsättning eller funktionshinder kan uppleva att de blir annorlunda 

bemötta än förut och kan leda till att sociala relationer upplevs som spända och 

obekväma (ibid). Detta kan bero på omgivningens performativa handlingar att 

exkludera individer med funktionsnedsättning eller funktionshinder.             

Fysisk funktionsnedsättning senare i livet kan därför orsaka psykiska besvär och 

individen kan uppleva det som en personlig kris. Drakos och Hydén (2011) 

redovisar att funktionsnedsättning eller ett funktionshinder som orsakats av skada 

eller sjukdom medför en förändrad identitet hos individen. Denna förändrade 

identitet beror på att individens kropp förändrats och nya tankar uppstår om 

dennes identitet (ibid). Det kan även bero på att individens performativa 

handlingar förändrats.  

 

 



 
16 

 

Deltagandet i fritidsaktiviteter innebär förutom performativa handlingar även en 

möjlighet till självförverkligande som präglar individens identitet (Johnsson, 

2003; Ineland, 2014). Genom att ha ett fritidsintresse menar Ineland (2014) att 

identiteten skapas beroende på vad individen gör och hur denne vill framställa sig 

själv. Hur individen framställer sig själv kan därmed kopplas till performativa 

handlingar. I vardagslivet finner vi performativa handlingar överallt, i skolan, på 

arbetet, i vardagslivet och i fritidslivet. En form av performativ handling kan 

bland annat handla om att tillrättavisa och styra andras handlingar genom att 

exkludera någon, men även att inkludera någon. Denna exkludering kan finnas i 

skolan, arbetet och i ryttarens vardagsliv men kanske inte i stallmiljön. 

Exkludering kan innebära negativa påföljder för individens identitet så som låg 

självkänsla och ett lågt deltagande i fritidsaktiviteter. Vi tänker oss detta eftersom 

folkhälsoenkäten (Boström, 2008) redovisar att upplevd kränkande behandling är 

vanligt förekommande bland personer med funktionsnedsättning. Det är därför 

intressant att studera hur hälsan och det sociala sammanhanget kan upplevas sig i 

stallmiljön, samt hur de påverkar identiteten.  

 

I denna studie tänker vi oss att ridning innebär en social sysselsättning där ryttaren 

träffar många likasinnade och att det sociala sammanhanget kan påverka ryttarens 

sätt att se på och förhålla sig till självet. Vi har valt att se det som ett socialt 

sammanhang där hästen kan vara länken till det sociala sammanhanget samt hur 

ryttarens performativa handlingar påverkar identitetsskapandet.  
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Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod då 

studiens fokus var att få en djupare förståelse för ryttarens känslor och upplevelser  

(Kvale & Brinkman, 2014; Jacobsen, 2007; Patel & Davidsson, 2011; Trost 

2010).  

 

Urval 

I studien användes ett målinriktat urval för att besvara syftet (Bryman, 2011). De 

personer som valdes till studien var personer med olika funktionsnedsättningar 

och funktionshinder och som hade ett aktivt hästintresse. Personer med olika 

funktionsnedsättningar och funktionshinder valdes eftersom det kan ge studien en 

variation och nyansrikedom.  

  

Med ett aktivt hästintresse menades att ryttarna umgicks med hästar, red och 

vistades i stallmiljö regelbundet, minst en gång i veckan. För att komma i kontakt 

med ryttarna gjordes det en sökning på Google. Sökningen innefattade ridskolor 

som erbjöd fritidsridning eller hästunderstödd terapi på orter i södra Sverige. Två 

ridskolor som erbjöd fritidsridning eller hästunderstödd terapi hade ryttare med 

funktionsnedsättning som ville medverka i studien. Sammanlagt intervjuades nio 

ryttare varav sex var kvinnor och tre var män som var i åldern 18-27 år. 

 

Genomförande 

En kvalitativ metod med intervjuer genomfördes eftersom det centrala i studien 

var att få en djupare förståelse. En intervjuguide med fyra teman skapades utifrån 

syftet vilket kan fungera som hjälpmedel (Kvale & Brinkman, 2014; Jacobsen, 

2007; Patel & Davidsson, 2011; Trost 2010).    Dessa teman var Bakgrund, 

Sociala relationer, Hästen samt Vardag i stallet. Varje tema hade mellan fyra till 

sju frågor (se bilaga). Intervjuerna inleddes med generella bakgrundsfrågor för att 

ryttarna skulle känna sig bekväma med att bli intervjuade.  
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Enligt Jacobsen (2007) har det betydelse var intervjun genomförs eftersom det är 

mycket som kan påverka en intervju. Intervjuerna hölls i stallmiljö eftersom det 

var en naturlig miljö där ryttarna spenderade mycket tid och kände sig trygga. 

Hade intervjuerna genomförts någon annanstans där ryttarna kände sig mindre 

trygga hade det kunnat påverka intervjun genom att de inte hade öppnat sig som 

de gjorde. Intervjuerna utfördes därför på ridskolornas café där vi som intervjuare 

och ryttaren kunde tala ostört. En lugn plats valdes där det inte var andra 

människor då det finns en risk att andra lyssnar till det som sägs samt att det blir 

ett störningsmoment när människor kommer och går (Trost, 2010). Detta kan 

påverka intervjun genom att ryttaren inte lika lätt öppnar sig. Vid en intervju kom 

det andra personer och störde vilket påverkade den intervjuade ryttaren genom att 

hon kom av sig under frågan som ställdes just då. Efter personerna hade gått 

återgick intervjuaren till föregående fråga och upprepade de respondenten hade 

sagt för att gå vidare till den fråga där hon kom av sig.  

 

Vi intervjuade 3 kvinnliga ryttare vardera då ryttaren kan känna sig obekväm med 

två som intervjuar, vilket kan påverka intervjun negativt enligt Trost (2010). Innan 

intervjuerna påbörjades lät vi ryttarna välja om de ville utföra intervjuerna enskilt 

eller i grupp. Sex av ryttarna ville ha enskilda intervjuer och de tre männen ville 

ha en fokusgruppintervju. De enskilda intervjuerna tog cirka 20 minuter vardera. 

De tre männen som intervjuades valde att genomföra intervjun i grupp med oss 

båda närvarande och denna intervju varade i cirka 30 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades.  För att värna om anonymiteten transkriberade vi 

de intervjuerna vi genomförde. Därefter valdes citat ut som ansågs vara unika och 

som passade in på de teman vi hade valt i intervjuguiden.  
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Etik 

Vid en kvalitativ studie är det viktigt att värna om ryttarnas integritet eftersom det 

som undersökts handlar om ryttarnas privatliv (Kvale & Brinkman, 2014).       

Innan en intervju genomförs är det därför viktigt för oss att ta del av 

vetenskapsrådets fyra etiska krav. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). När vi presenterade oss informerades ryttarna om dessa krav. 

Informationskravet uppfylldes genom att ryttarna informerades om att en intervju 

skulle genomföras och pågå under cirka 30-40 minuter. De informerades om att 

syftet med studien och intervjun var att förstå hur funktionsnedsatta ryttares 

hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet påverkas av deras hästintresse. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att ryttarna själva fick välja om de ville delta i 

studien. Ryttarna fick även vetskapen om de deltog att de när som helst under 

intervjun kunde välja att avbryta utan att ange någon anledning. Enligt Jacobsen 

(2007) bör observationer godkännas av de som ska observeras.                             

Observationerna godkändes av de som var i stallet och under ridlektionen av både 

ryttare och ridlärare. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att ryttarna 

informerades innan intervjun att deras svar är och förblir anonyma och att det som 

sägs inte kommer att kunna spåras till dem. För att bevara ryttarnas anonymitet 

har samtliga respondenter fått nya namn och ridskolornas namn avslöjas inte i 

studien. Respondenternas nya namn är; Andrea, Emma, Ida, Martin, Matilda, 

Melissa, Nadja, Nils och Ossian. För att värna om konfidentialiteten förvarades 

intervjuerna säkert och allt innehåll raderades efter transkribering. Varje ljudfil 

med inspelade intervjuer namngavs med ett nummer för att bevara anonymiteten. 

Inspelningen påbörjades efter presentationen för att respondentens namn aldrig 

skulle höras. Nyttjandekravet uppfylldes genom att ryttarna informerades om att 

deras svar endast kommer att användas i vetenskapligt syfte. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet avser studiens trovärdighet samt att en annan forskare ska kunna få 

fram samma resultat vid en annan tidpunkt (Bryman, 2011). Vid en kvalitativ 

intervju kan dessa krav vara svåra att tillgodose eftersom den sociala miljön och 

människors upplevelser förändras (Bryman, 2011). Om en annan forskare skulle 

göra en liknande studie så kan därför svaren skilja sig åt, dels eftersom det är en 

kvalitativ studie och för att människors uppfattningar ändras med tiden. För att 

stärka reliabiliteten i denna studie använde vi oss av samma intervjuguide.           

Vi valde att spela in intervjuerna då det är en god metod då vi som forskare 

slipper anteckna och istället kan koncentrera oss på intervjun, vilket även 

Jacobsen (2007) menar. Nackdelar med antecknande är att det kan finnas risk för 

slarviga anteckningar som inte går att läsa eller att vi glömmer att anteckna något 

viktigt vilket har betydelse för studiens reliabilitet.  Efter transkribering jämfördes 

svaren för att se tillförlitligheten i intervjuguiden. Svaren visade på liknande svar 

vilket innebär att tillförlitligheten till intervjuguiden som metod är god.        

Svaren kan dock skilja sig åt beroende på hur öppen ryttaren var under intervjun, 

typ av funktionsnedsättningar och vilka följdfrågor som ställdes. Denna studie 

riktar sig till individers upplevelser och åsikter och kan därför inte generaliseras. 

Kvalitativa studier är svåra att generalisera eftersom människors upplevelser, 

tankar, åsikter och känslor förändras (Patel & Davidsson, 2011). Studiens resultat 

kan därför endast generaliseras till de nio personerna som deltog i studien.  

 

Validitet 

Validitet innebär om studien svarar på det givna syftet (Thomsson, 2010). Vi 

valde att använda oss av en intervjuguide med teman utifrån frågeställningarna för 

att besvara syftet. För att stärka validiteten i studien visade vi vårt intresse och 

engagemang för ryttarna berättelser genom vårt kroppsspråk, tonläge, sättet att 

ställa frågor på. Under samtliga intervjuer satt vi i en avslappnad position hade 

ögonkontakt med ryttarna. Vi lät ryttarna ta tid på sig i sina berättelser och inte 

avbryta dem. Det är vad Jacobsen (2007) kallar för intervjuareffekten. För att vara 

säkra på att svara på syftet och stärka validiteten i studien anpassades 

intervjuguiden med olika följdfrågor beroende på vad ryttaren berättade.              
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De följdfrågor som ställdes vid korta svar var; kan du beskriva lite mer, berätta 

om dina tankar kring detta, hur känner du för det, har jag uppfattat dig rätt att du 

sa så här.  

 

Metoddiskussion 

I studien medverkade ryttare med olika funktionsnedsättningar och 

funktionshinder vilket har gett studien en bredd. Vi hade kunnat smalna av studien 

genom att intervjua personer med endast en funktionsnedsättning. Detta valdes 

inte eftersom det kan vara ett metodologiskt problem och ta tid att finna ryttare 

med en och samma funktionsnedsättning eller funktionshinder. Vi upplevde att 

intervjuguiden fungerade som ett bra hjälpmedel för att kunna ringa in centrala 

frågeställningar och syftet. Forskarna hade dock fått mer empiriskt material att 

analysera om intervjuerna hade pågått längre eller om intervjuerna skedde en gång 

till med ryttarna. Det var dock svårt att hålla längre intervjuer eftersom ryttarna 

inte hade så mycket tid då de skulle göra i ordning hästarna och hade skjuts att 

passa. Det var även svårt att boka in tid för ytterligare intervjuer eftersom ryttarna 

endast red en gång i veckan och ridskolan hade stängt några veckor i samband 

med jullovet. På grund av detta valdes även att observera ryttarna under den tiden 

som de gjorde i ordning sina hästar och under ridlektionen. Enligt Jacobsen 

(2007) kan det vara en nackdel att utföra fokusgruppintervjuer eftersom de som 

intervjuas tenderar att hålla med den som talar. Detta var något som vi märkte 

under fokusgruppintervjun eftersom männen ofta höll med varandra och inte kom 

med några egna åsikter, det kan givetvis även bero på att de tyckte lika. Det hade 

varit intressant för studien om samtliga i fokusgruppen öppnade sig mer. Detta 

kan dock bero på att vi var främlingar för dem. Vi hade kunnat intervjua 

fokusgruppen en gång till eller bett om att få prata enskilt med varje ryttare 

efteråt. Det var inte något som vi gjorde då vi upplevde att ryttarna inte kände sig 

helt bekväma med att bli intervjuade. 

 

I folkhälsoenkäten (2008) nämns det om bortfall i rapporten. Det är troligen för att 

de personerna hade en funktionsnedsättning som på något sätt gjorde att de inte 

kunde delta i enkäten (Boström, 2008). Detta bortfall som Boström (2008) 

framställer kan innefatta personer med demens, utvecklingsstörning, psykisk 
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sjukdom eller som är synskadade. För vår studie kan detta bortfallet innebära att 

det var personer med funktionsnedsättning som hade ett hästintresse eller som 

använde sig av ridning som rehabilitering eller habilitering vilket hade varit 

betydelsefullt för denna studie. Det kan även vara så att de som svarade i 

folkhälsoenkäten hade psykisk ohälsa och att de som inte led av psykisk ohälsa 

inte svarade. Det vi menar är att folkhälsoenkäten i sådana fall eventuellt hade 

redovisat ett annat resultat. Om så är fallet, kan det vara så att folkhälsoenkäten är 

missvisande och då är även denna studie det. Detta är dock inte något vi som 

forskare kan veta utan bara analysera vilket givetvis påverkar denna studiens 

reliabilitet. Vi valde ändå att använda folkhälsoenkäten av Boström eftersom det 

är en offentlig rapport utgiven av Folkhälsomyndigheten. 
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Resultat & Analys 

Nedan redovisas och analyseras studiens resultat efter de givna 

frågeställningarna: Hur påverkas ryttarens hälsoupplevelse av ridning och 

relationen till hästen? Hur upplever ryttaren att det sociala sammanhanget i 

stallet och sociala relationer har påverkats av hästintresset? På vilka sätt kan 

hästintresset förstås i termer av identitet och självkänsla? 

 

Hur påverkas ryttarens hälsoupplevelse av ridning och kontakt 

med hästen? 

 
I en studie av Håkansson et al. (2003) diskuteras det hur kontakten med djur har 

gett hälsofrämjande effekter som bland annat minskad stress och ångest.       

Ryttarna i denna studie berättade liknande hälsoupplevelser som ridningen och 

kontakten med hästen gett dem. Detta är intressant eftersom folkhälsoenkäten 

redovisar att psykisk ohälsa, brist på tillit, stress, depression och ångest är vanligt 

hos personer med funktionsnedsättning och funktionshinder (Boström, 2008). 

Denna studie visar likt folkhälsoenkäten att några av ryttarna med olika former av 

funktionsnedsättning led av psykisk ohälsa. Hos de ryttare som hade upplevt 

kränkande behandling och psykisk ohälsa som panikångest, depression och 

självmordstankar beskrevs kontakten med hästen den främsta medicinen.  

Ryttarna upplevde att kontakten med hästen och ridningen hade gett dem en 

förbättrad psykisk hälsa och livskvalitet. Den förbättrade upplevda hälsan kan 

bero på att de deltar i en meningsfull fritidsaktivitet vilket även Apelmo och 

Sellerberg (2006) redovisar att deltagandet i fritidsaktiviteter ger. 

 

Ryttarna i denna studie berättade att stallmiljön var en fristad för personer med 

funktionsnedsättning eftersom de inte behövde vara tillgängliga eller tänka på 

saker som var stressande. Denna studie visa likt Lundqvist Wannberg (2014) att 

ryttaren vid ridning och i stallmiljön slutar tänka på sin funktionsnedsättning.     

En av ryttarna som ansåg att stallet var en fristad var Ida. Under intervjuns gång 

berättade artonåriga Ida att hon hade Asperger syndrom, ADHD, reumatism samt 

depression och panikångest. För Ida hade hästen en stor betydelse för hennes 

psykiska hälsoupplevelse och hon beskrev det på följande sätt: 
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De får mig att inse vad som är viktigt i livet och jag mår bättre när jag är med hästarna och 

skulle inte kunna leva utan dom för det är bästa medicinen mot psykisk ohälsa helt klart. 

(Ida) 

 

Idas berättelse visar att kontakten med hästen var betydelsefull och att det var dit 

hon sökte sig för att finna stöd när hon mådde dåligt. Detta kan bero på att kontakt 

med djur som upplevs positiv ökar frisättningen av det lugnade hormonet 

oxytocin vilket Håkansson et al. (2008) redovisar. Det kan även bero på att hon 

utförde performativa handlingar som hon trivdes med som exempelvis ridning och 

hantera hästar.  

 

Flera av de andra ryttarna berättade liknande upplevelser om att hästen var 

effektivare än en mänsklig relation. Detta kan dock vara problematiskt eftersom 

en häst inte alltid kan ersätta en mänsklig relation. Det kan däremot vara 

betydelsefullt eftersom de får ta hand om någon vilket Forsberg (2007) diskuterar 

angående omsorgsdiskursen. Bristen på tillit till andra människor är vanligt 

förekommande hos personer med funktionsnedsättning och funktionshinder enligt 

folkhälsoenkäten (Boström, 2008). Bristen på tillit kan bero på psykisk ohälsa 

som orsakats av kränkande behandlingar och social exkludering vilket Boström 

(2008) redovisar, detta kan förklarar varför ryttarna upplevde stallmiljön som en 

fristad. 

 

En av ryttarna som ofta kände sig nedstämd var tjugosjuårige Emma som 

berättade att hon hade Autism, ADHD och svårt att koncentrera sig på saker.    

Hon berättade att hon vuxit upp på en lantbruksgård med stall och hästar omkring 

sig. Stallmiljön och ridningen hade påverkat Emmas hälsoupplevelse positivt 

genom att när hon red och var med hästen kunde hästen känna av hennes 

sinnesstämning. Att hästen kände av hennes sinnesstämning gjorde att hon var 

tvungen att koncentrera sig och vara i nuet. Även en av de manliga ryttarna Martin 

som var tjugotre år med Aspergers syndrom berättade att ridningen gav honom ett 

lugn och att han kunde vara i nuet och fokusera på sig själv och hästen.         

Hästen påverkade samtliga ryttares hälsoupplevelse positivt genom att de var 

tvungna att leva i nuet och koncentrera sig på hästen, vilket även tidigare studier 
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redovisar (Bass et al., 2009; Lanning et al., 2014; Lundqvist Wannberg, 2014). 

Nedan beskrivs hästens betydelse för Emmas hälsoupplevelse: 

 

Mår jag lite dåligt så går jag bara in till hästarna och gosar lite så mår jag genast 

bättre.  (Emma) 

 

Citatet visar att Emma söker och finner tröst och trygghet hos hästarna. Även 

Emma visar att tilliten till hästen är stark. I denna studie berättade ryttarna att de 

upplevde att hästen liknade en familjemedlem som de kände empati och tillit för 

likt de Forsberg (2007) redovisar angående omsorgsdiskursen. För Ida betydde 

tilliten och empatin till hästen mycket och hon förklarar på följande sätt: 

 

För jag känner tillit där och att ha ett sådant förtroende för hästen som inte går att 

beskriva. Det är hos hästarna jag alltid är när jag mår dåligt eftersom jag mår alltid bra hos 

dom och glömmer alltid bort hur jag mår och bara mår så underbart hos dom. (Ida) 

 

Utav ryttarnas berättelser kan det förstås att tilliten och kontakten med hästen var 

som ett substitut då de upplevde att kontakten med hästen var starkare än 

kontakten med en annan människa. Det kan även vara ett uttryck för deras 

ensamhet men även ett uttryck för vänskapen till hästen då hon får sköta och 

vårda den och känna omsorg. För Ida hade kontakten med hästen en stor betydelse 

för hennes psykiska hälsa då hon även berättade: 

 

Den har otroligt stor betydelse för mig, för tack vare hästar lever jag egentligen. Jag vet de 

kan låta hemskt men jag lever med psykisk ohälsa och panikångest och är just nu i hård 

depression. Utan en häst i mitt liv som egentligen ha räddat mitt liv så hade jag inte 

funnits här idag. Det är hemskt men sen sanning hos mig. För hästar betyder verkligen 

allt. För jag känner tillit där och att ha ett sådant förtroende där som inte går att beskriva. 

Det är hos hästarna jag alltid är när jag mår dåligt eftersom jag mår alltid bra hos dom och 

glömmer alltid bort hur jag mår och bara mår så underbart hos dom. (Ida) 

 

Att Ida åter igen berättar om hästens betydelse och att hon söker stöd, trygghet 

och närhet hos hästarna istället för hos mänskliga sociala relationer kan det bero 

på hon upplevde en social exkludering eller en djup vänskap med hästen. Denna 

studie visar att ridning är en meningsfull fritidsaktivitet för respondenterna i denna 
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studie eftersom det påverkar den psykiska hälsan positivt där hästarna och 

stallmiljön innebär en fristad.  Relationen till hästen och dess positiva inverkan på 

ryttarnas psykiska hälsoupplevelse genomlystes i samtliga intervjuer.    

Stallmiljön var en plats där ryttarna kände sig trygga och veckans stallbesök var 

något som samtliga såg fram emot. Stallbesöket var särskilt betydelsefullt efter en 

ledsam dag vilket bland annat Emma berättade om. Hon berättade att när hon kom 

till stallet efter en ledsam dag, gav stallmiljön och mötet med hästarna henne en 

avslappnande känsla. 

 

 Det kan verka lite konstigt, men genom hur den är och hur den ser på en. Jag kan kolla 

den i ögonen och bli helt lugn. När hästen är avslappnad smittar det av på mig. (Emma) 

 

Detta skapar nya tankar kring varför ryttarna kände sig mer trygga och 

avslappnande i stallmiljön än utanför. Med det perspektivet kan det förstås att det 

finns svårigheter i hur vardagslivet kan gestalta sig utanför stallmiljön. Vi tolkar 

Emmas citat som att hon upplever bekräftelse från hästen då hon sköter och vårdar 

den vilket kan stärka hennes känsla av avslappning.  

 

Hästen och ridningen hade en avslappnande hälsoeffekt på samtliga ryttare.         

Det var en avslappnande känsla eftersom de hade fått göra något meningsfullt och 

kände sig nöjda med sig själva vilket påverkade deras psykiska hälsa positivt. 

Trots tröttheten hade de förväntningar inför nästa tillfälle. En av ryttarna var 

Matilda, hon berättade att hon var tjugoett år och hade haft en svår uppväxt och en 

problematisk skolgång eftersom hon hade ADHD och epilepsi. Matilda berättade i 

intervjun att hon upplevde en vinnarkänsla efter att hon hade ridit.                   

Hennes vinnarkänsla kan bero på att hon lyckats med något eftersom i 

vardagslivet kunde det vara svårt att koncentrera sig och utföra vissa saker. 

 

Kontakten med hästen påverkade ryttarnas hälsoupplevelse positivt. Bland annat 

berättade ryttarna att kontakten med hästen gjorde att de kände sig välmående, 

fick mindre ångest och mådde bättre i sin depression. Ryttarna kände att stallet var 

deras fristad där de inte behövde tänka på saker som kunde stressa upp dem och 

att de kunde slappna av. Att hästen kunde känna av vilken sinnesstämning ryttarna 

var i gjorde att ryttarna fick koncentrera sig på hästen och ridningen. De var 
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tvungna att vara i nuet och släppa sina egna tankar. Samtliga ryttare berättade att 

de kände en starkare tillit till hästarna än till andra människor. Det kan förstås 

utifrån ryttarnas berättelser att hästen är ett substitut istället för en relation till en 

annan människa.  

 

Hur upplever ryttaren det sociala sammanhanget och 

sociala relationerna i stallet?  

 

Hedenborg et al. (2012) nämner att första verksamhetsprincipen är att aktiviteten 

måste vara frivillig för individen, det vill säga att individen deltar när den själv 

vill och kan. För de ryttare som intervjuades var det sociala sammanhanget 

betydelsefullt och något som motiverade dem att komma till ridskolan. Detta är 

intressant då vissa funktionsnedsättningar så som Autism, ADHD, Aspergers 

syndrom och Downs syndrom innebär svårigheter att integrera i sociala 

sammanhang (Holmbom et al., 2013). Under intervjuerna berättade ryttarna att de 

hade olika funktionsnedsättningar samt att vi upplevde olika nivåer av mognad 

och motorik. Detta utgör även den andra verksamhetsprincipen som Hedenborg et 

al. (2012) diskuterar, att alla ska kunna delta i aktiviteter oavsett 

funktionsnedsättning. 

 

Enligt folkhälsoenkäten (2008) är brist på sociala relationer och tillit till andra 

vanligt hos personer med funktionsnedsättning. Boström (2008) menar att sociala 

relationer och tillit är viktigt för den sociala hälsan hos personer med 

funktionsnedsättning. Genom att delta i fritidsaktiviteter kan den sociala hälsan 

förbättras och därmed vill vi med denna frågeställning studera hur ryttare med 

funktionsnedsättning och funktionshinder upplever det sociala sammanhanget 

som ett hästintresse kan inbringa i. I denna studie går det att förstå i ryttarnas 

berättelser att stallmiljön innebär en social inkludering där hästen är länken till de 

sociala relationerna vilket kan bero på att de träffar likasinnade. En av ryttarna 

som upplevde stallmiljöns sociala gemenskap var Nils, tjugofyra år gammal med 

Downs syndrom. Nils berättade i intervjun om sina tankar om stallmiljön i 

relation till den sociala tillvaron. 
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Innan gjorde jag inte så mycket, träffade inte så många, det är bra här med hästarna och 

djuren och så får jag frisk luft. (Nils) 

 

Innan Nils började på ridskolan träffade han inte så många och hade inget 

fritidsintresse att ägna sig åt. Vi kan förstå att Nils fritidsintresse innebar nya 

sociala relationer samt att de medförde nya performativa handlingar som 

påverkade hans identitetsskapande. Stallmiljön innebar för Nils att han lärde 

känna nya människor och kände sig socialt inkluderad samt att det var en 

meningsfull aktivitet då han fick kontakt med djur och frisk luft. Detta kan förstås 

genom att Nils berättade att vissa mornar när han kände sig trött och egentligen 

inte orkade kliva upp så brukade han tänka på hur roligt han upplevde att det var i 

stallet. För Nils hade vännerna, hästarna och de andra djuren på ridskolan en stor 

betydelse. Precis som för Nils hade hästintresset påverkat även de andra ryttarnas 

sociala relationer då de hade bildat nya relationer. De nya sociala relationerna kan 

bero på begreppet föreningsfostran vilket Hedenborg et al. (2012) diskuterar.  

Dessa nya sociala relationer kan även bero på en öka självkänsla på grund av de 

performativ handlingar som hästintresset kan medföra. Matilda berättade att hon 

hade träffat många nya vänner i samband med hennes hästintresse men inte bildat 

någon djupare relation. Det går dock att förstå att stallmiljön bidragit till ett socialt 

sammanhang för henne då hon beskriver det på följande sätt;  

 

Träffat nya vänner, folk som jag har tävlat och tränat med. Det har varit olika typer av 

relationer, korttid och så finns de ju som är längre. Ingen djupare relation direkt, men 

vänskap absolut. En del håller man ju kontakten med och träffar utanför stallet.  (Matilda) 

 

Skär och Tamm (2003) diskuterar att det finns ett samband mellan antalet sociala 

relationer och deltagandet i fritidsaktiviteter vilket även denna studie visar.    

Några av ryttarna hade bildat djupare relationer än andra. En av dem som hade 

bildat djupare relationer var Ida. För Ida hade stallmiljön betytt mycket då hon 

hade träffat en tjej i stallet som hon blivit mycket god vän med. Ida berättade att 

det var det viktigt för henne att känna trygghet och förtroende för en person och 

att alltid ha någon som hon kunde prata med. Detta visar likt teorin hur 

betydelsefullt det sociala sammanhanget är för ryttarens identitet.               
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Tidigare berättade Ida om hästens betydelse och det var hästen hon kände mest 

förtroende för. I Idas berättelser går det att förstå att Idas två bästa vänner är 

hästen och den nya vännen hon funnit i stallet. Det går även att förstå att hästen är 

länken till Idas djupare relation. Att hästen och vännen är betydelsefulla visar att 

tillit är viktigt för Ida. En form av performativ handling kan i Idas fall vara att hon 

har en bästa vän som hon värdesätter mer än någon annan relation. Vikten av tillit 

kan bero på Idas psykiska ohälsa och att hon hade blivit utsatt för kränkande 

behandlingar vilket kan ha bidragit till att hon har svårt att lita på andra. Detta 

visar återigen på exkludering utanför stallmiljön.  

 

Enligt Drakos och Hydén (2011) kan en funktionsnedsättning eller ett 

funktionshinder senare i livet innebära att personen blir annorlunda bemött och att 

de sociala relationerna upplevs spända och obekväma. Detta var något som 

tjugoettåriga Andrea hade upplevt. Andrea berättade i intervjun att hon red som 

ung men tappade intresset när hon kom in i tonåren.  

När hon var femton år gammal var hon med om en trafikolycka som gjorde att 

hon förlorade båda sina ben. För att komma tillbaka och kunna återhämta sig från 

olyckan återupptog Andrea ridningen som rehabilitering. Att Andrea återupptog 

ridningen kan förstås som en performativ handling att bli den hon var innan 

olyckan. Efter olyckan och amputationen berättade Andrea hur hon upplevde att 

hon blev annorlunda bemött och att relationerna upplevdes som ansträngda och 

obekväma. Andrea berättade att detta skapade en frustration och osäkerhet hos 

henne. Vid möten med andra individer utanför stallet upplevde Andrea att andra 

ofta tittade ner på henne eller pratade över huvudet. Hon berättade att hon kände 

sig kränkt utav hur människor omkring henne såg ner på henne efter 

amputationen, och att stallet var den enda platsen där hon inte kände sig kränkt 

eller obekväm. Att hon inte kände sig kränkt visar att hon kände en social 

gemenskap i stallmiljön då hon kände sig delaktig och accepterad. Trots att 

Andrea inte funnit några djupare vänskapsrelationer upplevde hon ett socialt 

sammanhang i stallet, precis som Matilda. 

 

När jag red på en annan ridskola innan lärde jag ju känna flera stycken. Dom jag red på 

ridskola med då hände det att ju att jag träffade utanför stallet. Men i ridskolan jag är i nu 

har jag ingen jag riktigt klickar med, fast alla är ju snälla och så. (Andrea) 
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Att Matilda och Andrea inte bildat några djupare relationer kan bero på att de 

upplevde en större självkänsla än ryttarna med psykisk ohälsa. Samtliga ryttare 

berättade att de sociala relationerna i stallet och sammanhållningen ändå var 

viktigt för dem. En av ryttarna som upplevde stallmiljöns gemenskap var Melissa 

som berättade under intervjun att hon var tjugotvå år och hade Autism.               

För Melissa var gemenskapen i ridgruppen betydelsefull och hon trivdes eftersom 

de stöttade och hjälpte varandra med hästarna och i ridningen. Detta kan även ses 

som en performativ handling sinsemellan ryttarna.                          

 

Ryttarna upplevde att det sociala sammanhanget i stallet var betydelsefullt och 

att de hade bildat nya relationer med likasinnade. Hos ryttarna var trygghet och 

förtroende två viktiga delar för att kunna inleda djupare vänskapsrelationer. För en 

del av ryttarna ledde de nya relationerna till att de träffades även privat utanför 

stallet. Det var även motiverande för en av ryttarna att tänka på hästarna, vännerna 

i stallet och hur roligt det de hade det i stallet. Ryttarna var eniga om att den 

sociala gemenskapen var en viktig del av tiden som de spenderade i stallmiljön. 

De performativa handlingarna som ryttarna utförde i stallet genom att hjälpa, 

respektera och stötta varandra gjorde att de kände ett socialt sammanhang.                

I ryttarnas berättelser kan vi förstå att de kände trygghet och social inkludering. 
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På vilka sätt kan hästintresset förstås i termer av identitet och 

självkänsla? 

 

Hälsoupplevelsen som kontakten med hästen medförde och det sociala 

sammanhanget bidrog till en förändrad identitet och stärkt självkänsla hos 

ryttarna. Deltagandet i fritidsaktiviteten kan även innebära att ryttarna utför nya 

performativa handlingar i stallet som de inte utför hemma. Utifrån berättelserna 

går det att förstå att ryttarnas hästintresse skapade en känsla av att vara som alla 

andra vilket bidrog till en förbättrad psykisk hälsa och ökad självkänsla. 

Ridningen och stallmiljön medförde att problemen lämnades på marken och 

utanför stallet. Emma liknade ridningen som att flyga: 

 

När jag rider känns det som att jag flyger och mina bekymmer stannar nere på marken. 

(Emma) 

 

I Emmas citat kan det tolkas som att ridningen gjorde att hon var tvungen att 

koncentrera sig. Denna koncentration som kan vara en del av en performativ 

handling, gjorde att hon glömde bort stressande tankar. Denna flygupplevelse ger 

därmed känslor av frihet och lycka samt att vara som alla andra vilket även 

Lundqvist Wannberg (2014) diskuterar. Detta liknar det Wickman (2007) 

redovisar att personer som idrottar kan med dess performativa handlingar förändra 

bilden som funktionsnedsatt till en självständig och stark individ.  

Stunden på hästryggen var betydelsefull för ryttarna eftersom dem då kände sig 

som alla andra och inte blev behandlade annorlunda. Detta kan bero på att dem är 

i en miljö där icke funktionsnedsatta och funktionsnedsatta interagerar och rider 

på lika villkor. 

 

Andrea berättade i intervjun att hon valde att återgå till ridningen efter 

trafikolyckan och använda det som rehabilitering. Eftersom att hon återgick till 

ridningen och konfronterade sig själv kan det förstås att Andrea ville återvinna sin 

kropp och identitet likt det Drakos och Hydén (2011) och Wickman (2007) menar. 

Ridningen medförde att Andreas sätt att se på sig själv förändrades, istället för den 
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sjuka och skadade såg hon sig som vilken ryttare som helst. Hon förklarar det på 

följande sätt; 

 

På grund av mitt handikapp så får det mig också att känna mig som alla andra. På 

hästryggen är jag inte lika handikappad. (Andrea) 

 

Att Andrea säger att hon känner sig som alla andra på hästryggen där ingen 

diskriminerar henne för sitt funktionshinder visar att stallmiljön är en plats där 

ryttarna respekterar varandra. Detta var betydelsefullt för Andrea eftersom hon 

berättade att hon kände sig kränkt och exkluderad utanför stallet på grund av sitt 

funktionshinder. Detta kan bero på att de andra ryttarna i stallet ser bortom deras 

funktionsnedsättning och tar tillvara på deras personliga egenskaper och 

kunskaper om hästar och ridning. Utanför stallmiljön går det att förstå i ryttarnas 

berättelser att de upplevde kränkande behandling, social exkludering och kände 

sig funktionsnedsatta på grund av de sociala förställningar som finns i samhället 

likt det Simone De Beauvoir menade (Barron, 2004). Stallmiljön kan därför ses 

som en identitetsskapande arena som präglar ryttarens identitet genom det sociala 

sammanhanget och dess performativa handlingar. 

 

En annan ryttarna som blivit utsatt för kränkande behandling var Nadja. Nadja 

berättade under intervjun att hon var tjugotvå år, kortväxt och började rida som 

habilitering. Nadja började med ridning redan som treåring eftersom hennes 

kortväxthet orsakade värk och höftproblem och ridningen lindrade detta.  

Sedan Nadja var liten hade hon känt sig kränkt och exkluderad utanför stallmiljön 

på grund av sin kortväxthet och funktionsnedsättning. I Nadjas berättelse går det 

att förstå hur stallmiljön hade påverkat hennes identitet från att känna sig 

exkluderad till att hon kände sig accepterad som den hon var. Det går därför att 

förstå att stallmiljön var betydelsefull för Nadjas identitetsskapande och 

självkänsla. Nadja berättade att hennes hästintresse hade gett henne en förbättrad 

självkänsla, en känsla av delaktighet samt att det hade påverkat hennes identitet. 

Detta kan bero på att hon likt Andrea konfronterade sig själv när hon bestämde sig 

för att ägna sig åt sitt intresse (Watson, 2002; Drakos & Hydén, 2011). 

Delaktighet och ökad självkänsla kan bero på de andra i stallets performativa 
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handlingar genom respekterade och accepterande. Likt Nadja berättade även 

Emma; 

 

Vuxenkänsla, jag får hjälpa till och jag blir inte nedvärderad, jag mår väldigt bra här i 

stallet. Jag blir en i gänget, istället för den smala och svaga. (Emma) 

 

I Emmas berättelse går det att förstå att Emma känner sig trygg och socialt 

inkluderad i stallmiljön. De andra ryttarna nämnde också att stallmiljön var en 

plats för dem där de kände sig inkluderade vilket bidrog till en stärkt självkänsla 

och identitet som ryttare. Denna studie visar likt Lundqvist Wannberg (2014) att 

stallmiljön påverkar den funktionsnedsatte ryttarens identitet och självkänsla.    

Hur deras hästintresse påverkar deras identitet kan förstås i relation de 

performativa handlingar intresset medför. I samma stund som de tar på sig sina 

ridkläder och utför andra performativa handlingar bildar dem en annan identitet 

jämfört med identiteten de har i vardagslivet. Ridkläderna är symboliskt laddade 

vilket får tydliga återverkningar i deras sätt att röra sig, hur de för sig och ser på 

sig själva vilket ger en stärkt självbild. 

 

Ryttarnas hästintresse hade påverkat deras identitet och det var något som 

genomlystes i samtliga intervjuer. Deras identitet påverkades för att de var 

tvungna att ta ansvar, vara lugna, koncentrerade och lära sig samarbeta med ett 

stort djur. Precis som Forsberg (2007) diskuterar att i stallet skapas ryttarnas 

identiteter genom de handlingar som de utför i stallet genom militär diskurs och 

omsorgsdiskurs. I stallet menade ryttarna att det var tydliga regler som gällde och 

däribland att det ska vara ordning och reda som den militära diskursen inbegriper. 

Medan omsorgsdiskursen medför att ryttarna ska sköta om och vårda hästarna och 

tillsammans skapar dessa delar tydlighet, utvecklingsmöjligheter, ledarskap och 

målmedvetenhet för ryttarna i denna studie likt de Forsberg (2007) redovisar. 

 

Samtliga av ryttarna berättade att de hade vuxit upp med djur såsom hästar, 

hundar och katter. Att de har haft djur i sin närhet under uppväxten kan ha 

påverkat deras val av fritidsaktivitet som de utför idag, vilket även har påverkat 

deras identitet och hästintresse.  
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Att de vuxit upp med djur kan ha präglat deras identitet genom att de fått sköta 

och ta ansvar för ett djur likt de Forsberg (2007) diskuterar angående 

omsorgsdiskurs. Genom att de hade vuxit upp med djur påverkade det deras 

identitet redan som unga och det gestaltar sig igen när de befinner sig i stallmiljön 

där de känner sig hemma. Ryttaren Ida berättade att hon mådde mycket bättre av 

att vara omgiven av hästarna och dess miljö. Hon berättade att det var viktigt i 

livet att känna ansvar för något och göra något meningsfullt. Även Matilda 

berättade under intervjun att hon hade vuxit upp med egna hästar och på vilket sätt 

det hade präglat hennes identitet. 

 

Hästarna har gjort mig till den jag är, jag menar genom att samarbeta med ett djur som 

väger runt 500 kg och man inte kan kommunicera genom tal, det är rätt svårt. Så man 

måste ju bli påhittig, envis, bestämd… ta mycket ansvar. Ja jätte mycket saker som jag 

tror jag inte hade haft annars. (Matilda) 

 

Det Matilda berättar visar att hennes hästintresse har gjort att hon utvecklat 

egenskaper som att vara påhittig, envis, bestämd och ta ansvar vilket även de 

andra ryttarna berättade om. Det Matilda och de andra ryttarna beskriver kan 

relateras till Forsbergs (2007) begrepp om militärdiskurs. Matilda menade att 

envishet och bestämdhet var viktiga egenskaper för att utveckla ett ledarskap över 

hästen. Hon berättade att dessa egenskaper hade hon inte haft annars, vilket visar 

att stallet och det sociala sammanhanget som stallmiljön medför hade präglat 

hennes och även de andra ryttarnas identitet.  

 

Jag har utvecklats genom att kunna diskutera och resonera med dom om just ridning och 

det har ju utvecklat mig som ryttare. Och de i sin tur har ju resulterat i hur jag hanterar 

saker i min vardag. (Matilda) 

 

Sättet att kunna diskutera med andra har utvecklat Matilda både som ryttare och 

som individ i vardagen. I Matildas citat kan vi förstå att hennes hästintresse har 

gett henne en förbättrad självkänsla. En förbättrad självkänsla kan bero på att hon 

utvecklats som ryttare och känner sig duktig på något då hon kan resonera och 

diskutera sitt hästintresse med likasinnade. Denna studie visar likt tidigare studier 

att det sociala sammanhanget är viktigt för självkänslan (Boström, 2008; 

Antonovsky, 1991; Håkansson et al., 2008). 
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Enligt Boström (2008) är det vanligt hos personer med funktionsnedsättning eller 

funktionshinder med låg självkänsla. Ryttarna Emma, Ida och Melissa berättade 

att de alla hade dålig självkänsla innan de började på ridskolan. Desto mer tid som 

de tillbringade i stallet med likasinnade och lärde sig mer om ridning, desto mer 

kände de en stärkt självkänsla. Det kan förstås att ridningen förbättrade ryttarnas 

självkänsla då det medförde att de kände sig starkare i sina kroppar.            

Samtliga ryttare berättade att stallet och ridningen gav dem bra vardagsträning i 

form bland annat bålträning och konditionsträning.  

 

Nils berättade att han i stallmiljön kände sig mer fysiskt aktiv och stark eftersom 

han fick utföra stallsysslor som han inte gjorde innan. Detta kan ha medfört att 

Nils identitet förändras till en stark och hälsosam person jämfört med den 

identiteten han hade innan hästintresset då han inte var fysiskt aktiv. En av de 

kvinnliga ryttarna, Emma, berättade att hon hade blivit starkare i sin kropp och 

modigare av ridningen vilket hade bidragit till en starkare självkänsla. Den stärkta 

självkänslan kan bero aktivitetens betydelse vilket även Watson (2002), Wickman 

(2007), Drakos och Hydén (2011) redovisar. De performativa handlingar som 

utförs vid ett hästintresse kan således påverka ryttarens självkänsla och identitet. 

Istället för att uppfattas som en svag, passiv och beroende individ så stärks 

självkänslan till en oberoende, stark och självständig ryttare. Emma förklarar på 

följande sätt att hennes självkänsla och identitet har påverkats utav hennes 

hästintresse:   

 

Ja de var jättebra för jag hade jättedåligt självförtroende när det gällde ridning när jag kom hit 

men tack vare de här har jag blivit väldigt mycket tuffare. (Emma) 

 

Det går att förstå i Emmas berättande hennes identitet blivit präglad av hennes 

intresse genom att hon kände att hon blivit starkare i sin kropp efter att hon 

började rida och hon hade blivit modigare. Emma berättade att ridningen hade 

gjort henne mer målmedveten än vad hon var innan hon började på ridskolan och 

att hon fick ändra sin attityd till att bli mer bestämd. Denna performativa handling 

om att bli mer bestämd och målmedveten är en tydlig performativ handling som 

kan ha påverkat hennes identitet. Att börja på ridskolan hade även varit 
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betydelsefullt för Nils eftersom hans sociala nätverk inte var så brett innan.         

Att Nils berättade att han inte gjorde så mycket innan han började rida visar att 

han nu gör något som har betydelse för honom.  

 

Hästintresset hade påverkat ryttarnas identitet och självkänsla genom att de 

utförde andra performativa handlingar än i vardagslivet. I stallet de blev bemötta 

med respekt, fick ta ansvar, utföra stallsysslor som alla andra och kände sig socialt 

inkluderade vilket bidrog till en stärkt självkänsla. Att samtliga ryttare hade vuxit 

upp med djur kan till stor del ha påverkat deras val av fritidsaktivitet då det redan 

var en del av deras identitet. Innan några av ryttarna började på ridskolan hade de 

en låg självkänsla och desto mer tid de spenderade på ridskola ökade deras 

självkänsla och målmedvetenhet. Berättelserna från ryttarna är exempel på hur 

betydelsefullt ett fritidsintresse är för självkänslan, identiteten men även för 

sociala relationer och den upplevda hälsan.  
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Diskussion  

Studiens syfte var att förstå hur funktionshindrade och funktionsnedsatta ryttares 

hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet påverkas av deras hästintresse. 

Denna studie visar att stallmiljön, ridning och kontakt med hästar och likasinnade 

ger en förbättrad fysisk, psykiskt och social hälsoupplevelse. Att den psykiska och 

sociala hälsan förbättrats kan förstås i relation till det sociala sammanhanget och 

de performativa handlingar som stallmiljön medför. Detta kan även förstås i 

relation till den andra miljön där de annars befinner sig och att det är denna 

kontrast som skapar effekten. De performativa handlingar som kan ses i stallet är 

bland annat Forsbergs (2007) militärdiskurs och omsorgsdiskurs. Ryttarnas 

målmedvetenhet och tydlighet gentemot hästarna bidrar till att skapa en stärkt 

självkänsla eftersom de får vara ledare och känna sig betydelsefulla. Performativa 

handlingar relaterat till omsorgsdiskursen kan förstås genom ryttarnas ömsesidiga 

sätt att vårda och sköta hästarna 

 

Studiens resultat visar att hästintresset ger hälsoeffekter oavsett 

funktionsnedsättning eller funktionshinder, vilket även Lundqvist Wannberg 

(2014) och Norling (2001) redovisar. De hälsoeffekter som upplevs är minskad 

ångest och stress samt att stallmiljön verkar avslappnande och skapar ett 

välmående. Utifrån folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor” (Boström, 2008) kan 

vi förstå att en del ryttarna i denna studie upplevde psykisk ohälsa.                   

Fysisk aktivitet, som att rida och utföra stallsysslor minskar depressionssymptom 

hos ryttare samt förbättrar självkänslan vilket även Dishman et al. (2006) 

redovisar i sin studie. Tiden som ryttare spenderar i stallet förbättrar det psykiska 

välmående eftersom dem skapar nya sociala relationer med likasinnade. Det är 

intressant då vissa funktionsnedsättningar kan innebära svårigheter att skapa 

sociala relationer.            

 

Det sociala sammanhanget som hästintresset medför skapar en stärkt självkänsla 

och förbättrat psykiskt välmående hos ryttarna vilket även Apelmo och Sellerberg 

(2006), Boström (2008) och Lundqvist Wannberg (2014) redovisar.                   

Utifrån Connells (2003) perspektiv om hur identitet skapas kan vi förstå att hästen 

och hästintresset fungerar som en länk för att skapa nya sociala relationer. Att 
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resan till stallet innebär veckans höjdpunkt kan bero på den meningsfullhet som 

ryttare känner att deras hästintresse ger. Kombinationen av det sociala 

sammanhanget, ridningen och ansvaret som de tar i stallet är identitetsskapande 

och stärker självkänslan.  

 

Connell (2003) och Simone De Beauvoir (Barron, 2004) diskuterar att en kvinna 

inte föds till kvinna utan blir det på grund av sociala föreställningar. Denna studie 

visar att ryttare med funktionsnedsättning och funktionshinder upplever att deras 

funktionsnedsättning och funktionshinder är socialt konstruerat och skapas i 

relation till andra då dem upplever exkludering utanför stallmiljön.  

 

Studiens resultat visar likt Watson (2002) att ryttare med funktionsnedsättning 

inte upplever sig själva som funktionshindrade utan att funktionshindret skapas på 

grund av de kulturella och sociala kontexterna i samhället. I stallet konstrueras en 

identitet med hjälp av ryttarens performativa handlingar där funktionsnedsättning 

inte spelar någon roll enligt ryttarna. Studiens resultat visar likt tidigare studier av 

Forsberg (2007), Ineland (2014) och Ambjörnsson (2004) att ett fritidsintresse är 

identitetsskapande genom ryttarens performativa handlingar. I stallet utför ryttarna 

diverse stallsysslor likt de andra i stallet utan funktionsnedsättning, stallet skapar 

därmed en social sammanhållning och känsla av delaktighet. Sammanhållningen 

kan ses genom att ryttarna stöttar varandra samt i ryttarnas berättelser om glädjen 

att åka till stallet. Detta kan bero på gemenskapen som de performativa 

handlingarna innebär där alla har ridkläder och är där för samma syfte. Dessa 

performativa handlingar kan givetvis skapa psykisk ohälsa och exkludering om 

någon skulle falla utanför ramen och inte använda exempelvis ridkläder. Detta var 

dock inget som respondenterna berättade om.  

 

Connell (2003) menar att individens personlighet beror på sociala och kulturella 

normer som finns i samhället utifrån detta perspektiv kan vi förstå att ryttarens 

personlighet och hästintresse beror till stor del på uppväxten med djur. Det kan 

även bero på och att samhället har möjliggjort det för dem att delta vid 

fritidsridning. Att samhället erbjuder fritidsaktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning och funktionshinder stärker individens identitet att uttrycka 
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sig och ägna sig åt det som han eller hon är intresserad av. Det är viktigt att 

påpeka att alla personer med funktionshinder och funktionsnedsättning inte är 

intresserade av ridning. Denna studie visar dock betydelsen av vad en 

fritidsaktivitet innebär för sociala relationer och identitetsskapandet.  

 

Slutsats 

Denna studie visar att det sociala sammanhanget, kontakten till hästen och de 

performativa handlingarna som ryttaren utför påverkar den funktionsnedsattes och 

funktionshindrades ryttarens identitet och självkänsla. Den sociala gemenskapen 

och den fysiska aktiviteten som hästintresset medför har betydelse för ryttarens 

hälsoupplevelse, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. För vidare studier vore det 

intressant i ett större perspektiv att studera hästens inverkan på den psykiska 

hälsan och självuppfattningen hos ryttare med psykisk ohälsa. Denna studie 

belyser hästintressets hälsofrämjande effekter samt att det är en fritidsaktivitet 

som det bör satsas på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

Referenser 

 

Ambjörnsson, Fanny. (2004). I en klass för sig Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer. Stockholm: Ordfronts förlag 

 

Apelmo, E., & Sellerberg, A-M. (2006). Shit jag kan också lyckas- om genus, 

funktionshinder och idrottande kroppar. Lund: Lunds universitet, sociologiska 

instutionen. 

 

Barron, Karin. (red.) (2004). Genus och funktionshinder. Studentlitteratur: Lund. 

 

Bass, M-M., Duchowny, C-A., & Llabre, M-M. (2009). The effect of therapeutic 

horseback riding on social functioning in children with autism. J Autism Dev 

Disord 39:1261–1267. doi: 10.1007/s10803-009-0734-3 

 

Bizub, A-L., Joy, A., & Davidson, L. (2003). “It’s like being in another world”: 

Demonstrating the benefits of therapeutic horsback riding for individuals with 

psyciatric disability. Psyciatric rehabilitation journal. 2003;26:4 

 

Bronson, C., Brewerton, K., Ong, J., Palanca, C., & Sullivan, SJ. Does 

hippotherapy improve balance in persons with multiple sclerosis: a systematic 

review. (2010). European Journal Of Physical And Rehabilitation Medicine. 2010 

Sep; Vol. 46 (3), pp. 347-53 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., (rev.) uppl Malmö: Liber 

 

Connell, R.W. (2003). Om genus. Göteborg: Daidalos 

 

Cerino, S., Cirulli, F., Chiarotti, F., & Seripa, S. (2011). Non conventional 

psychiatric rehabilitation in schizophrenia using therapeutic riding: The FISE 

multicentre Pindar project. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 47, 409–414. 
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du ridit? 

Hur har din uppväxt sett ut? 

Berätta lite om din familj? 

Har du någon tidigare erfarenhet av djur? 

Hur uppstod intresset för djur & natur? 

Hur kommer sig ditt intresse för ridning? 

Hur såg ditt liv ut innan du började rida? 

 

Sociala relationer 

Berätta första intrycket när du kom hit. 

Har du funnit nya några vänner i stallet? 

Vad gör ni i stallet tillsammans? 

Träffar du dina vänner utanför stallet? 

Vad har vännerna för betydelse i stallet? 

Känner du tillit till dina vänner i stallet? 

Känner du dig trygg i stallmiljön? 

 

Hästen  

Hur känner du när du är i närheten av hästen? 

Hur känns det i kroppen när du rider? 

Vilka känslor får du när du rider? 

Vad har hästen för betydelse för dig? 

På vilken sätt upplever du att hästen inverkat på din självkänsla? 

Hur känner du efter du har ridit? 
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Vardag i stallet 

Vilka känslor får du när du är i stallet? 

Vilka känslor får du när du är på väg till stallet? 

Vilka känslor får du när du har kommit hem från stallet? 

Känner du förväntningar inför nästa gång du kommer till stallet? 

Har vi missat något som du skulle vilja tillägga som är viktigt att få med i en 

studie av hästar, hälsa och funktionsnedsättning? 

 

 


